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Ordförandens sektor

I år har verkligen hotbilden för våra fy-
rar ökat. Därför är det nog synnerligen 
lämpligt att tala lite om vad Sjöfartsver-
ket, Statens Fastighetsverk och Fortifi-
kationsverket, som varande de största 
fyrägarna, gör med Sveriges fyrar. Alla 
statliga verk är ansvariga inför Sveriges 
Riksdag som representerar svenska fol-
ket d.v.s. verken är indirekt ansvariga till 
dig och mig. Själv har jag endast arbe-
tat i det privata näringslivet, men jag är 
van att man som anställd och även som 
högre chef samarbetar, är logisk, försö-
ker lösa problem i gott samförstånd, är 
ansvarig för sin gärning och inte skyller 
ifrån sig på andra. Även om jag lämnade 
näringslivet för flera år sedan antar jag 
att samma regler gäller för de som ar-
betar idag vare sig de gör det inom det 
privata näringslivet eller inom stat och 
kommun. 

Sjöfartsverket (SjöV) har genom 
åren gjort och gör fortfarande mycket 
gott för våra fyrar. Man underhåller 
vissa fantastiskt bra men skjuter på un-
derhållet av vissa, vilket inte är speciellt 
bra. Kanske hoppas man att vissa fyrar 
skall tas över av andra verk eller privat-
personer och tycker därför att man kan 
dra ner på sina underhållskostnader då 
man ändå inte skall ha kvar vissa objekt.  
Detta uppförande kan inte försvaras.  Jag 
skulle tro att alla statliga verk är skyldiga 
att ta hand om sina ägodelar då dessa är 
tillgångar som bör underhållas för att 
inte förlora sitt värde. Det är knappast 
optimalt kostnadsmässigt för Sverige om 
något verk försöker skjuta över kostna-
derna på ett annat. Naturligtvis skall man 
sköta sin verksamhet ekonomiskt och ef-
fektivt inom de direktiv man får från re-
geringen/styrelsen men man skall dess-
utom ta hänsyn till landets lagar, bland 

annat kulturminneslagen. Man brukar 
ibland tala om en elefant i ett glashus 
men SjöV:s okänslighet och klumpighet 
när de presenterade sin stora indragning 
av kustfyrar för första gången runt års-
skiftet slår nog alla rekord. Personligen 
efter alla år i näringslivet är jag synner-
ligen förvånad över hur tjänstemän kan 
göra en sådan otrolig felbedömning av 
läget och människors reaktion och sedan 
få tillåtelse att fortsätta på den inslagna 
vägen. 

En av SjöV:s ursprungliga motiva-
tioner till indragningarna var att fyrarna 
inte behövdes för yrkessjöfarten och att 
SjöV genom de föreslagna indragningar-
na skulle spara 2 Mkr per år. Det första 
må kanske vara rätt men jag tvivlar yt-
terst starkt på att SjöV kan härleda en 
besparing på 2 Mkr inom sin årliga bud-
get på 1700 Mkr! Dessutom tar man ge-
nom indragningar ingen hänsyn till den 
minskande sjösäkerheten för den stän-
digt ökande fritidsbåtsflottan. Man säger 
att de flesta fritidsbåtar är utrustade med 
GPS och annan elektronisk utrustning 
och att de därför inte behöver använda 
sig av fyrar. I hur många fritidsbåtar har 
man tid att trycka på knappar och titta 
på GPS och andra instrument i mörker 
och hårt väder. Jag vet att vid sådana 
tillfällen tittar man föröver och använ-
der sjömärken så mycket som man kan. 
Dessutom varnar faktiskt SjöV själva i 
sin tidning ”Sjösäkert 2007” för att man 
inte skall förlita sig på sina navigations-
instrument. Dessa ersätter inte sjökortet 
och ännu mindre den utkik som man 
hela tiden måste ha (efter båtar, sjömär-
ken och fyrar), men det kanske är en an-
nan avdelning inom SjöV som vill släcka 
fyrar. Jag vet inte heller hur mycket SjöV 
värderar en människas liv. Deras bespa-
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uppruttnat. Husen beräknas vara klara 
tidigast nästa år. Man har på min för-
frågan sagt att man i år även skall börja 
restaurera fyren. Jag tror att detta arbete 
är mycket större än man har räknat med 
då fyren ser fruktansvärd ut. Som sagt 
var allt är statligt byggnadsminne sedan 
1993 och allt ägs av SFV. Skall verkligen 
ett statligt byggnadsminne som ägs av 
ett statligt verk som sköter statens fas-
tigheter få förfalla till den milda grad? 

SFV har nu även övertagit Pater 
Nosters fyr och fyrplats. Bebyggelsen 
har renoverats av SFV och är mycket 
bra. Fyren kom återigen på plats i juli 
och det kan du läsa mer om på annan 
plats i detta nummer. Jag vill passa på 
att gratulera Pater Nosters Vänner för ett 
idogt arbete med att försöka rädda Pater 
Noster under många år samt Pharmadu-
le Emtunga som har gjort ett fantastiskt 
renoveringsjobb. Utan dessa två hade 
nog aldrig Pater Noster överlevt. När jag 
kom ut till Hamneskär på högtidsdagen, 
då fyren skulle lyftas tillbaka, upplevde 
jag ett smaklöst traditionsbrott. SFV 
hade inte hissat den svenska flaggan på 
fyrplatsens flaggstång utan där vajade i 
stället SFVs flagga! I min enfald trodde 
jag att ett misstag hade begåtts. Jag på-
pekade därför för SFV:s västkustchef att 
man kanske enligt gammal fin svensk tra-
dition borde ha hissat vår svenska flagga 
på en högtidsdag. Flaggning på svenska 
fyrplatser med Sveriges blågula fana är 
en månghundraårig fin tradition särskilt 
då dessa utposter gränsar till internatio-
nellt territorialvatten. Under SjöV:s tid 
flaggades det alltid vid högtidliga tillfäl-
len. Svaret från SFV:s chef var, att så här 
gör SFV! Ämnet kunde inte ens disku-
teras. Personligen tycker jag att det var 
ett ytterst smaklöst beteende. Jag undrar 
om SFV även flaggar med sin egen flagga 
på andra byggnader man förvaltar såsom 

ring på 2 Mkr är inte särskilt stor och 
täcker nog inte många människoliv.  Ett 
annat argument som har kommit på sista 
tiden från SjöV är att de vill att intresse-
rade människor skall ta över deras fyrar 
och ”göra en insats för kulturarvet”. Me-
nar man därmed att privatpersoner och 
små lokala föreningar utan några större 
tillgångar skall ta över vad som idag i 
många fall är statliga byggnadsminnen, 
vårda dessa och kanske upprusta dem 
till en standard som SjöV inte har brytt 
sig om eller inte haft råd att göra? Vill 
man dessutom att ansvaret för att allt 
fler svenska fyrar skall fortsätta att lysa 
skall övertas av privatpersoner eller vill 
man att dessa fyrar skall släckas? Kanske 
vi alla kan äga en fyr som vi får lysa med 
när det passar oss. Vi är nu nästan till-
baka till den tid när man tände eldar på 
stranden då man förväntade att ett far-
tyg skulle komma.  Jag är inte så säker på 
att SjöV har tänkt igenom sina idéer och 
alla konsekvenser av sitt handlande.

Ett annat statligt verk som är fyr-
ägare och som planeras ta över allt fler 
fyrar är Statens Fastighetsverk (SFV). 
När SjöV inte längre anser sig behöva 
en fyr och om denna fyr är ett statligt 
byggnadsminne eller på annat sätt värd 
att bevaras skall objektet överföras till 
SFV som sedan skall vårda den. Fyren är 
då normalt släckt. SFV äger redan en hel 
del fyrar. Många sköts bra, men det finns 
även skrämmande exempel på vanvård.  
Tylö fyr och fyrplats har ägts av SFV 
sedan många år. Hela fyrplatsen och fy-
ren utsågs till statliga byggnadsminnen 
1993. Fyren är släckt och avbemannad 
sedan 1968. Något underhåll har inte 
utförts på 1870 års järnfyr under detta 
sekel. Fyren är nog den rostigaste och 
mest misskötta fyr jag har sett. SFV har 
äntligen i år påbörjat upprustningen av 
fyrbostäderna vars golv och bjälklag var 
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Kungens slott, etc eller gör man endast 
så på sina egna högtidsdagar när man 
tar över ett statligt arv. Vad jag förstår är 
SFV en del av Sverige och borde därför 
vara stolt över vår svenska flagga.

Fortifikationsverket (FortV) är ett 
tredje statligt verk som äger fyrplatser 
och fyrar. De äger bl.a. militära områden 
och på sådana områden finns det ofta 
fyrplatser. När sedan dessa fyrplatser har 
avbemannats och SjöV inte längre har 
behövt fyrplatsbostäderna har de överta-
gits av FortV då husen var belägna inom 
militärt skyddsområde. Bostäderna har 
sedan utnyttjats bland annat som fritids-
bostäder för militär personal. Underhåll 
och skötsel har inte varit så bra i flera 
fall, då de som bott där inte har ägt plat-
sen. När nu försvaret minskas har FortV 
påbörjat en process att successivt göra 
sig av med sina anläggningar. Det kan då 
hända att fyrplatser kommer att styckas 
av i flera delar, vilket medför att Sverige 
kommer att få allt färre hela orörda fyr-
platser kvar. För närvarande har vi högst 
25 orörda fyrplatser där fyr, fyrplatsbe-
byggelse, hamn, etc har samma statliga 
ägare. Vårt kulturarv kommer att urar-
mas allt mer.

Vad jag vill säga med ovanstående 
beskrivning är: vad gör våra statliga verk  
med våra fyrar och vad planerar de att 
göra med dem i framtiden? Jag vill att 
vi alla skall börja reagera och säga vår 
mening till myndigheter, press, radio 
och TV. Om vi stillatigande accepterar 
att statliga verk släcker och säljer ut 
landets f.d. bemannade fyrplatser, andra 
äldre småfyrar, sjömärken, etc så finns 
snart inte så mycket kvar av vårt mari-
tima kulturarv. Fyrsällskapet har under 
detta år fått in debattartiklar i c:a 80 av 
landets tidningar, i radio och TV. Vi har 
skrivit till Sjöfartsverkets generaldirektör 
med olika förslag på hur vi skulle kunna 

hjälpa SjöV. Efter en påminnelse, där vi 
kopierade in näringsministern, och c:a 5 
månaders väntan behagade SjöV:s gene-
raldirektör svara. Vi har också skrivit till 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 
och näringsminister Åsa Thorstensson. 
Vårt brev till ministrarna har även un-
dertecknats av Sveriges Hembygdsför-
bund (450.000 medlemmar) som stöder 
vår kamp att bevara Sveriges unika ma-
ritima kulturarv. Vi har fått ett mycket  
intetsägande svar från näringsminis-
tern som svarar då fyrarna är hennes 
ansvarsområde. Regeringen verkar inte 
vilja säga något om kulturvärdet av våra 
fyrar då kulturministern inte besvarade 
brevet, men vi har återigen tillskrivit 
henne.

Svarsbrevet från SjöV:s generaldi-
rektör, vårt brev till ministrarna och sva-
ret på sistnämnda brev kan du läsa på 
annan plats i detta nummer av Blänket. 
Jag vet inte om de två svarsbreven ger 
några större förhoppningar eller klargör 
så mycket. Däremot måste jag konsta-
tera att SjöV:s planer på att börja dra in 
landets kustfyrar i realiteten har hjälpt 
Fyrsällskapet. Folk och organisationer i 
Sverige har blivit mycket upprörda och 
börjat protestera. En annan positiv hän-
delse är att allt fler och fler lokala fyror-
ganisationer bildas i Sverige. Det är dock 
för tidigt att säga om detta hjälper oss 
i vår kamp för att bevara Sveriges fyrar. 
Jag ber er alla att reagera ännu mer och 
hålla ögonen öppna. Fortsätt att tillskriva 
näringsministern och kulturministern. 
Kontakta Sjöfartsverket och protestera. 
Rapportera vad som händer till TV, radio 
och tidningar.  Det är just nu som Sve-
riges unika fyrplatser behöver ditt stöd. 
Jag önskar oss alla och fyrarna lycka till.  

Esbjörn, Donsö 2007-09-10
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Brita – en fyrvaktarhustru
Kurth Augustson

Gotska Sandön
1930 träffade hon sin blivande make 
Folke Augustson, som då tjänstgjorde 
som extra fyrbiträde på Femöre huvud. 
Folke var 11 år äldre och hade redan 
arbetat många år i Lotsverket både på 
fyrskepp och på fyrar. Den 14 maj 1931 
gifte de sig och flyttade ut till Gotska 
Sandön där Folke nu äntligen fått en fast 
tjänst som fyrbiträde. De kom att stanna 
på Sandön i närmare 8 år. 

1931 fanns det mycket folk på Sandön. 
Under fyrmästare Ekman tjänstgjorde 5 
eller 6 man. Flera hade familj och det 
fanns också några barn på ön. Under 
några år hade Sandö-barnen t.o.m. en 
egen lärarinna stationerad på ön. Viss 
tid bedrevs också skogsavverkning på 
Sandön. Det var alltså liv och rörelse på 
den fyrplats de nu kom till. 

Det var ett förälskat par som fick 
sin första bostad härute. Runt fyren låg 

Min mor Brita Augustson tillbringade drygt 30 år som fyrvaktarhustru på fem olika 
fyrar runt den svenska kusten, från Bjuröklubb i norr till Morups Tånge i väst. Att 
flytta för att få en fast eller bättre tjänst inom Lotsverket var inget ovanligt på 30- 
och 40-talet. Brita föddes 1910 på Femöre utanför Oxelösund. Fadern Karl Alfred 
Sjöstedt arbetade tvärs över viken i Oxelösunds hamn. Familjen hade tre barn, där 
Brita var yngst. Efter folkskolan utbildade hon sig till sömmerska och satt på bordet 
hos en skräddarmästare i stan och sydde byxor och västar.

Brita och Folke nyanlända till Sandön med fyrmästare Ekman + okänd 
fyrvaktare.                                                             Foto: Familjealbumet
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alla husen samlade, väl skyddade från 
blåsten av stora tallar. I en fyrvaktarlänga 
bodde en familj i vardera änden av hu-
set. Där fick Brita och Folke sin bostad. 
I trädgården odlade Brita grönsaker som 
konserverades. Att köpa färska grönsaker 
från land var det inte tal om. Post och 
proviant kunde ibland dröja upp mot en 
månad, så det gällde att hushålla med 
förnuft. Själva kom de i land bara en 
gång om året i samband med semestern 
om inte något särskilt inträffade. En gra-
viditet var naturligtvis något särskilt och 
när Brita skulle föda sitt första barn reste 
hon i land till Södertälje och sin syster 
där. Den 1 juli 1934 föddes Lisbeth. 

Brita och Folke stormtrivdes. Visst 
var det isolerat men Brita tog varje till-
fälle att bryta vardagen med något ex-
tra. Födelsedagar och t.o.m. namnsdagar 
firades. Helgdagar klädde man upp sig 
och till jul firade man julotta i kyrkan 
(som tyvärr senare brann ner) med bat-
teriradion och radiotjänsts sändning från 
predikstolen.

Isoleringen, det långa avståndet till 
land och att det inte fanns en hamn på 
Sandön gjorde tjänstgöringen på ön rätt 
krävande. I samband med att post- och 
proviantbåten i hårt väder skulle angöra 
ön skadade sig Folke så svårt att båda 
benpiporna splittrades. När han efter 
operation på Serafimerlasarettet och 
konvalescens i Stockholm återvände i 
tjänst hände en ny olycka då han en vin-
terdag under en inspektionstur runt ön 
på cykel föll så olyckligt att han slog upp 
ett stort sår i tinningen och ådrog sig 
ett brott på skallbasen. Svårt blödande 
tog han sig hem till Brita. Han förlorade 
mycket blod och efter telefonkontakt 
med sjukhuset i Visby fanns bara en ut-
väg, att försöka sy ihop såret. Ingen av 
karlarna vågade dock ge sig på det. Nu 
hängde det på Brita. Med hjälp av den 

sjukvårdsutrustning som fanns till hands 
sydde Brita då ihop såret med elva stygn. 
Det gjorde hon tydligen så bra att lä-
karna i Visby inte ville göra om det när 
Folke så småningom kom dit.

Svartklubben
1938 fick Folke en tjänst som fyrvaktare 
på Svartklubben. Att flytta sitt bohag 
till en ny fyrplats var ingen lätt sak. Alla 
möbler måste spikas in i trälårar så att de 
kunde lyftas ombord på lotsångaren och 
alla mindre saker skulle stuvas i trälårar. 
Från Sandön var det särskilt besvärligt då 
allt först måste lastas i en mindre båt då 
lotsångaren inte kunde lägga till alltför 
nära ön. Flytten blev en besvikelse för 
Brita då bostaden på Svartklubben var 
dålig och stämningen bland fyrperso-
nalen inte alls lika god som på Sandön. 

Brita och Folke utanför bostaden på 
Sandön.                  Foto: Familjealbumet
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Det var nog delvis Britas önskan om att 
lämna Svartklubben som gjorde att de 
inom ett år flyttade igen.

Bjuröklubb
Nu gick flyttlasset långt norrut, till 
Bjuröklubb i Västerbotten. Det var ju 
under pågående krig och Folke fick i till-
lägg till fyrvaktartjänsten också ansvaret 
som bevakningsförman för den lilla sta-
tion på fyra man som flottan förlagt till 
Bjuröklubb. Brita skulle nu stå för mat-
lagningen till de inkallade på stationen. 
Det var något som hon trivdes med och 
de unga männen bidrog till en glad och 
livlig stämning. Nu trivdes Brita bra. Det 
enda problemet var att Lisbeth nu skulle 
börja skolan. Till Lövånger var det alltför 
lång väg och hon måste alltså inackor-
deras hos en familj där fast hon bara var 
sju år. Att Brita skulle stanna på fyren 
hos Folke var för henne en självklarhet. 
I början av 1944 blev Brita gravid igen 
och i september föddes Kurt på sjukstu-
gan i Bureå. 

I maj 1945 kom krigsslutet och 
de inkallade kunde åka hem. För Brita 
och Folke var det också dags för ett nytt 
uppbrott. Folke hade fått tjänsten som 
fyrmästare på Björns fyr i norra Öre-
grundsgrepen. Lisbeth och Folke följde 
med flyttlasset på lotsångaren, medan 
Brita och jag, knappt 10 månader gam-
mal, fick åka bil med några goda vänner 
söderut mot Upplandskusten.

Björns fyr
Björns fyr ligger tre distansminuter från 
Fågelsundet på Upplandskusten, mellan 
Örskär och Eggegrund. Fyren på Björn 
låg då på öns högsta punkt och var ett li-
tet torn sammanbyggt med fyrvaktarbo-
städerna. En kort bit därifrån låg huset 
för mistsignaleringen. Den gamla fyren 
är nu ersatt av en ny. Fyrmästarbostaden 

låg däremot lite lägre, trivsamt omgiven 
av en lummig och skyddande grönska. 
Bostaden var rejält tilltagen, med stort 
kök, vardagsrum, finrum och kontor på 
bottenvåningen. På den delvis inredda 
vinden fanns ett sovrum. På kontoret 
stod öns enda telefon som dock använ-
des mycket sparsamt och nästan bara 
för tjänsteärenden. Bostaden var trivsam 
men saknade el och vatten. Fotogen-
lampor med sina vitglödande strumpor 
lyste upp kvällarna. Vedspisen i köket 
var kompletterad med en kokspanna för 
uppvärmningen av det vattenburna vär-
mesystemet. På gården fanns en brunn 
med gott vatten. Med en handpump vid 
diskbänken kunde man få vatten i hu-
set. 

På Björn fiskade och jagade vi en 
del, satte nät och ”plumsade” sik. Ström-
ming var det gott om och fyrfolket hade 
naturligtvis sin egen rök. Brita följde 
ofta med på sjön och rodde gärna och 
bra när Folke satte näten. Hon var också 
duktig på att laga nät, något som hon 
redan lärt sig som barn på Femöre. Det 
behövdes då det fanns gott om simpor 
som trasslade och förstörde näten. Sjö-
fågel, mest änder och ejder, sköt Folke i 
säsong. Dessa doppades sedan i kokande 
vatten så att det gick att plocka fjäd-
rarna. Efter att Folke svett fåglarna med 
blåslampan tog Brita över och brynte 
och ugnsstekte fågeln. På våren plockade 
hon ett måsägg, men bara ett i varje bo, 
och gjorde goda sockerkakor. På sensom-
maren gjorde hela personalen alltid en 
utflykt med stor matsäck till någon av 
öarna nära land där kvinnorna plockade 
lingon medan männen kastade efter gäd-
dor i vikarna utanför. På 40-talet fanns 
det både torsk, strömming och gäddor i 
Östersjöns bräckta vatten. 

På Björn tjänstgjorde förutom fyr-
mästaren, en fyrvaktare och ett fyrbiträ-



10

de. Det var en liten bemanning med tan-
ke på att fyrplatsen ännu inte var elek-
trifierad och personalen alltså gick vakt 
när fyren var tänd och dessutom skötte 
mistsignalering och den sedvanliga vä-
derrapporteringen. Bland annat fanns en 
pegel på Björn där vattenståndet avlästes 
och rapporterades. Att gå vakt varje natt 
under den mörka årstiden var ansträng-
ande för Folke som hade svårt med söm-
nen. Då fick Brita rycka in. Någon betal-
ning var det då aldrig tal om.

En gång i veckan om vädret til-
lät gick några i personalen i land för att 
proviantera och hämta post. Endast säl-
lan följde Brita med iland. I Fågelsundet 
hade fyrpersonalen en liten bod där man 
hade ett par cyklar så att man kunde ta 
sig till närmaste butik i Hjälmunge 5-6 
kilometer inåt land och skaffa det nöd-
vändigaste. Kläder fick man passa på att 
köpa under semestern och Brita var duk-
tig på att sy om åt oss alla fyra.

Min syster Lisbeth var inackorderad 
i Tierp och kom bara hem på långloven. 
Det var härligt tyckte jag som annars var 
enda barnet på Björn. Snart skulle jag 

börja skolan och en inackordering iland 
diskuterades. Samtidigt hade Folke sökt 
en ledig tjänst som fyrmästare på Mo-
rups Tånge och fått tjänsten. Sommaren 
1951 var det ånyo dags för Brita att bör-
ja packa. Äntligen skulle vi nu komma 
till en landfyr och för första gången på 
västkusten.

Morups Tånge
Morups Tånge ytterst på en udde nio 
kilometer söder om Falkenberg var en 
bra sista plats efter ett långt fyrliv. Fyren 
och bostaden var dock i dåligt skick och  
Lotsverket satte samma sommar igång 
med sandblästring och målning av fyren 
samtidigt som bostaden rustades upp. En 
ny bra brunn borrades, just där en klok 
gubbe med slagruta sagt att det fanns 
en vattenåder. För första gången i sitt 
liv fick Brita nu elektriskt ljus, rinnande 
varmt och kallt vatten, men fortfarande 
en kokspanna som värmekälla. Folke tog 
körkort och köpte bil så att Brita och 
han på lördagarna kunde åka in till Fal-
kenberg och torghandla. Till kooperativa 
och till postkontoret i det intilliggande 

Björns fyr med fyrvaktarbostad och mistsignaleringshuset till höger.
                                                                              Foto: Familjealbumet
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fiskeläget Glommen var det bara en ki-
lometer. På söndagarna kunde de nu åka 
till högmässan i Morup. Det var ett helt 
nytt liv för Brita. Man hade verkligen 
ingen känsla av att man befann sig på en 
fyrplats. Hade det inte varit för hennes 
efterhängsna astma som nu blev värre i 
det blåsiga och fuktiga västkustklimatet 
hade allt varit bra. Men Brita blev allt 
sämre och tvingades till åtskilliga vecko-
långa inläggningar på lasarettet i Halm-
stad för behandling med cortisonsprutor. 
Under de här åren anställdes ett hem-
biträde, Solveig som hjälpte Brita med 
hushållet och som skötte det mesta när 
Brita låg på sjukhuset.

Eftersom Morups Tånge var en-
mansbetjänat tjänstgjorde Folke alla 
helgdagar. Det gav förutom den normala 
semestern rätt till viss kompensationsle-
dighet. Som ersättare kom då någon per-
sonal från andra västkustfyrar som Tylön, 
Måseskär eller Väderöbod. Vår och höst 
reste Brita och Folke därför gärna till ost-
kusten eller till någon plats på höglandet 
där luften var mild och torr så att Britas 
astma tillfälligt kunde kureras. På som-
rarna var fyren ett uppskattat turistmål. 
Särskilt vackra sommarkvällar var det 
fullt med folk som från fyrens altan ville 
njuta av solnedgången. Jag badade helst 
varje dag, men jag tror aldrig jag såg vare 
sig Brita eller Folke ta sig ett dopp. Några 
somrar fick jag en dräktig kaninhona som 
fick 7-8 ungar, som jag lekte med och 

födde upp. När hösten kom nackade och 
flådde Folke dem och Brita tillagade och 
hermetikkonserverade dem i glasburkar. 
På vintern åt vi upp dem. En och annan 
tysk fälthare sköt Folke. Denna fick se-
dan hänga med lite enris på uthusväggen 
innan den tillagades. Fiskade gjorde vi 
rätt sällan. Färsk och billig fisk köpte vi 
ju lätt i Glommen som då, liksom nu var 
ett av Hallands största fiskelägen med 
flera stora trålare. 

Astman gjorde Brita andtruten och 
trött. Hon som i sin ungdom varit en 
riktig pojkflicka som simmat, rott och 
klättrat i träd åldrades nu i förtid. Hon 
höll sig gärna inomhus, sydde, lagade 
mat och läste mycket. Sven Edvin Salje 
tillhörde favoritförfattarna. Trots svik-
tande hälsa var hon en psykiskt stark 
och mycket realistisk person. En bättre 
kvinna kunde Folke inte ha haft vid sin 
sida på alla fyrplatserna.

Efter 120 års bemanning automati-
serades Morups Tånge 1962 och Folke 
kunde gå i pension efter 47 år i sjö-
fartsverkets tjänst. Sjöfartsverket sålde 
fyrmästarbostaden på anbud för 70 000 
kronor och Brita och Folke flyttade till-
baka till ostkusten och Östertälje utan-
för Södertälje, där Brita hade sin syster 
och svåger. Britas hälsa blev nu bättre 
och hon och Folke levde ett gott pen-
sionärsliv i sitt radhus fram till 1981 då 
Folke avled. Brita dog i hjärtsvikt två år 
senare vid 73 års ålder.

www.fyr.org
Du glömmer väl inte av att besöka Svenska Fyrsällskapets hemsida, som vår 
webmaster Bertil Östling ständigt håller uppdaterad. Bland det intressanta 
material som Bertil lägger in finner du också länkar till andra fyrsällskap runt om 
i världen.
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En Eriksgata i triumfens 
tecken
Pelle Stavfeldt, 
Föreningen Pater Nosters Vänner

Finalen
Det är den 3 juli 2007 och klockan har 
precis passerat tjugo minuter över fem 
på eftermiddagen, och plötsligt står han 
där igen. Precis så som han alltid har 
gjort. Hamneskärs siluett känns med ens 
normal igen. Efter en resa på fem år har 
fyren Pater Noster precis återbördats till 
sina sexton granitsocklar. Med benäget 
bistånd från jättekranen Samson har 
Jan, Magnus och de andra grabbarna sett 
till att fyren fixerats i exakt läge innan 
kranen släpper ner fyren den sista halv-
metern. Nu har den sista halvmetern i 
ett tioårigt projekt avverkats, och nu, nu 
står han där igen.

Enligt planeringen skulle återplace-
ringen på Hamneskär ha ägt rum den 4 

juli. Men på grund av SMHI´s prognos 
blev det en dag tidigare. Morgonen den 
3 juli regnade det kraftigt. De inbjudna 
gästerna åkte ut i ottan till Hamneskär 
för att vara på plats, när fyren skulle 
komma ut på förmiddagen. Det blir ju 
inte alltid som man tänkt sig, så trans-
porten avgick Rönnäng först vid 12-ti-
den. Vid 15-tiden kom Samson ut med 
Pater Noster hängande i kranen. Då 
hade alla inbjudna gäster i hällande regn 
väntat på detta skådespel sedan arla 
morgonstund.

Foto: Sture Björnsson

Pater Noster framför göteborgsoperan. Utbogseringen har just påbörjats.
Foto: Sture Björnsson
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Det blev nu ytterligare väntan. Det 
strulade med angöringsfästena på land 
för kranen, och tur var väl det. C:a en 
timma innan återplaceringen blev väd-
ret plötsligt mycket bättre. Regnet upp-
hörde, vinden från SO mojnade, molnen 
skingrades och solen började lysa med 
sitt absolut varmaste sken. Då kom Pater 
Noster på plats. Det kunde inte ha bli-
vit en bättre final. Pater Noster måste ha 
haft en mycket god kontakt med store 
regissören.

Eriksgatan startar mot Göteborgsope-
ran.
Återutsättningen den 3 juli blev den 
slutliga höjdpunkten på den triumfato-
riska återfärd som Pater Noster gjorde 
och som startade från huvudsponsorn 
Pharmadule Emtunga på Hisingen den 
27 juni. Två dagar tidigare hade fyren 
rullats ut ur denna jättelokal, där man 
normalt bygger dessa kolossala bostads-
plattformar för oljeindustrin. Den ”låga” 
takhöjden gjorde att lanterninen lyftes 
på, när fyren kom på utsidan.

Placerad stadigt på en pråm, dragen 
av två bogserbåtar från Röda Bolaget 
och eskorterad av flera veteranfartyg, 
startade Pater Nosters återfärd. I en 
majestätisk kolonn stävade fyren med 
sitt sällskap uppför Göta Älv mot sitt 
första etappmål: Göteborgsoperan. Väl 
framme vidtog de första välkomstarran-
gemangen. Bl.a. hälsade kommunstyrel-
sens ordförande Göran Johansson fyren 
välkommen, dans- och musikunderhåll-
ning följde och Stadsmissionen i Göte-
borgs direktor, Britta Broman, välsignade 
fyr och färd. 

Göteborgsoperan hade välvilligt 
ställt delar av foajén till projektets förfo-
gande. Visserligen var det mest uppehåll, 
men vädret var lite ostadigt med kraftig 
västvind, så därför kändes det skönt att 
ha vissa aktiviteter inomhus. Efter den 
första dagens mera officiella ceremonier 
blev minnet av den andra dagen den 
stora folkvandringen av göteborgare. En 
jämn ström med människor flanerade 
längs kajen hela dagen. En av de mera 
intressanta besökarna i Göteborg var 

Pater Noster passerar under Älvsborgsbron i Göteborgs hamn.       Foto: Sture Björnsson
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Lars-Erik Skånberg. Det var Lars-Eriks 
morfar, Carl Julius Olsson, som var den 
förste fyrmästaren på Hamneskär. Lars-
Erik kunde berätta att hans morfar först 
hade arbetat på Hållö. I juni 1868 hade 
Carl Julius fått anställning som fyrmästa-
re på Hamneskär. Lars-Erik kunde också 
berätta att det var hans morfar som tänt 
fyren den 1 november samma år. 

Värdar och guidningar
Vid våra tre stopp på hemfärden hade 
Pater Nosters Vänner föreningsmedlem-
mar och andra fyrintresserade personer 
som agerade  fyrvärdar. Vi hade i all-
mänt upprop till våra medlemmar och 
till andra fyrintressenter tidigare i vår 
vädjat om hjälp i denna fråga. Responsen 
blev stor. Vi visste att det vid varje stopp 
skulle finnas ett stort informationsbehov 
hos våra besökare, och detta löste vi ge-
nom värdarna. Vi anordnade också flera 
guidningar om fyrprojektet. De som 
höll i dessa var personer från projektets 
marknadsföringsgrupp. Totalt genomför-
des ett tjugotal vid Göteborgsoperan, i 
Marstrand samt i Rönnäng. 

Mot Marstrand
Tidigt på fredagmorgonen den 29 juni 
startade färden mot Marstrand. Genom 
Göteborgs norra skärgård gick färden i 
sakta mak. Ansvarig för hela transporten 
från Pharmadule Emtunga på Hisingen 
till återplaceringen av fyren på Ham-
neskär var en annan sponsor, Svenska 
Orient Linjen. Vid 18.00-tiden kom fy-

Pater Noster med Älvsborgs fästning i bakgrunden. Fästningen ligger i Göteborgs hamn-
inlopp.                               Foto: Sture Björnsson

Lars-Erik Skånkberg, barnbarn till förste 
fyrmästaren på Pater Noster.

Foto: Pelle Stavfeldt
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ren till Marstrand. Det var en mäktig syn 
när den lilla konvojen styrde in i norra 
inloppet.

För marstrandsborna var detta sä-
kerligen något alldeles speciellt. Det 
finns fortfarande många människor i 
Marstrand som på ett eller annat sätt 
haft en direkt anknytning till fyrplatsen, 
eftersom Pater Nosters bas iland var just 
Sjöfartsverkets avdelning i denna stad. 
Men här finns också Bertil Nilsson. Hans 
far, Carl Fredrik Nilsson, var fyrmästare 
på Hamneskär mellan åren 1940-1956. 
Bertil växte upp på Hamneskär, så för 
honom måste det ha känts något allde-
les extra, när fyren glider in i Marstrands 
hamn.

Välkomnandet till Marstrand blev 
högtidligt. Fyren hälsades välkommen 
till Marstrand av kommunalrådet Bengt 
Gustavsson samt av Mikael Kjellberg, 
vd för Svenska Orient Linjen. Mikael 
är sommarboende på Marstrand sedan 
drygt femtio år tillbaka. Legatokören av-
slutade det fina mottagandet.

Den andra dagen i Marstrand gick 

våra första fyrvärdar på sitt pass kl. 
08.00 och tog över efter Securitasvak-
tens nattpass. I ett sådant här stort pro-
jekt får det inte hända några som helst 
incidenter. Därför bekostade föreningen 
vaktpersonal under eriksgatans sex nät-
ter. På dagtid löste vi bevakningen med 
våra värdar. 

Denna dag visade sig sommarstaden 
Marstrand från sin absolut bästa sida. 
Strålande sol, svag vind och mängder 
med folk. Sponsorer och de i projektet 
samverkande parterna hade sina montrar 
och salustånd på kajen. Då och då hade 
Anette Svahn, ansvarig för kommunens 
turistorganisation, planerat in musikin-
slag. Vi lade ännu ett lyckat stopp till 
handlingarna.

Att komma hem
Det var många tjörnbor, som trodde att 
fyren aldrig skulle komma tillbaka. Man 
hade varit med om den fantastiska juli-
dagen 2002, när fyren transporterades in 
till Rönnäng. Men de pessimistiska pro-
fetior, som följde de kommande åren, 

Pater Noster har nu nått fram till Marstrand på sin eriksgata. Carlstens fästning i bak-
grunden.                             Foto: Sture Björnsson
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gjorde en eventuell hemkomst för Pater 
Noster alltmer avlägsen. Men nu var fy-
ren på väg. Kl. 11.00 söndagen den 1 juli 
lämnade Pater Noster Marstrand.

Med en Pater Noster-gudstjänst i 
Rönnängs kyrka inleddes denna dag på 
Tjörn. När den var avslutad vandrade 
många av de närvarande upp på Tjörne-
huvud för att från första parkett se, när 
fyren kom över Marstrands-fjorden. För 
att tillgodose den publika delen i denna 
överfart hade jag bett de transportansva-
riga att ta farleden mellan Åstol och Dyr-
ön. Överfarten blev det skådespel, som 
jag hoppats på. Från klipporna på södra 
Tjörn kunde vi följa den armada av små-
båtar, som eskorterade fyren till Rönn-
äng. Det blev nästan karnevalsstämning 
på Tjörn denna eftermiddag. Efter An-
ders Alanders fanfar blev det sonor sång 
av kommunchefen Bosse Svensson. Det 
stora välkomsttalet hölls av kommunsty-
relsens ordförande Eva Bertilsson-Sty-
vén. Därefter vidtog det program som vi 
kört vid såväl Göteborgsoperan som på 
Marstrand. Det var bara det att på Tjörn 
blev allt mycket större. Man beräknade 
att det var mellan fyra- till femtusen 
personer som mötte Pater Noster denna 
dag. Kommunens planeringsgrupp var 
förberedd på mycket folk. Bland alla 
aktiviteter i Rönnäng kan nämnas ett 
stort partytält, där en krögare från Åstol 
serverade en heidenstamtallrik. 2007 års 
finaste julikväll på Tjörn avslutades med 
en viskonsert med tjörnmusiker. En av 
musikerna, Peter Harrysson från Åstol, 
var också konferencier.

Dagen därpå, måndagen den 2 juli, 
trodde vi inte skulle bli hektisk. Men vi 
tog fel. Från middagstid och framåt var 
det tät trafik, och vissa parkeringspro-
blem uppstod. Men alla var på gott hu-
mör, så det löste sig också.

Från betraktarens horisont
Jag vill återvända till kl. 17.20 den 3 
juli igen. För många blev denna stund 
ett viktigt ögonblick. Mycket arbete har 
lagts ner i flera år och nu hade vi nått 
målet. Det var säkerligen en och annan 
glädjetår som kom fram i en del perso-
ners ögonvrår när tyfonen brölade och 
åskådarna tog upp den stora applåden 
för att förkunna det lyckade resultatet. 
För egen del hade jag redan tecknat in 
denna dag. Det hade jag gjort redan i 
augusti 2003, när Klas Wallin på Phar-
madule Emtunga ringde och frågade vad 
det skulle kosta att sponsra Pater Nos-
ter. Då kände jag att nu kommer vi att 
lyckas. För något annat alternativ än att 
Pater Noster skall tillbaka har aldrig fö-
resvävat mig.

”Varde ljus.......”
Den 26 september kl. 21.00 tänds fyren. 
Med en fjärde ordningens lins kommer 
skenet ånyo spridas från Pater Nosters 
lanternin. Den 24 november 1977 släck-
tes Pater Noster. Vid själva släckningen 
strulade det till sig med radiovågorna 
från Marstrand. På kvällen samma dag 
fick nämligen Sune Strand med hjälp av 
en helikopter fara ut och stänga av fyren. 
Detta goda omen om att inte ge upp har 
varit ett rättesnöre i arbetet kring Pater 
Noster i över trettio år. Nu är vi där. 
”........och det vart ljus”.

På bokmässan i år finner du boken om  
projektet kring Pater Noster i Bohusläns 
Museums monter. 
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Pater Nosters underbara resa 
från en projektledares 
perspektiv
Hans Larsson, projektledare Pharmadule Emtunga 

Första steget mot renoveringen av Pater 
Noster togs en kall januaridag 2004 då 
en grupp som vanligtvis arbetar med 
kalkyler och offerter, på uppdrag av led-
ningen i Pharmadule-Emtunga, besökte 
hamnen i Uddevalla. Gruppen bestod 
av svets- och målningsexperter samt 
beräkningskompentens. Uppdraget var 
att göra en beräkning av omfattningen i 
tid och material för att renovera fyren 
Pater Noster. Synen som mötte oss var 
en delvis nedsnöad skrothög. Vad var det 

då som vi såg, jo det mesta handlade om 
spaltkorrosion, alltså rosten har börjat 
mellan hopmonterade ytor och sedan 
ätit sig vidare ut- och inåt i godset. Som 
exempel kan nämnas att bakom de kon-
soler som bär upp balkongen runt lan-
terninen var plåten nästan helt försvun-
nen. Vidare så fann vi att i huvudsak alla 
gängor på stagen var hårt anfrätta av rost 
samt att många detaljer i gjutgodset var 
trasiga. 

Upphovet till denna resa var ett 
radioprogram i P1 på hösten 2003 där 
vetenskapsjournalisten Malin Avenius 
intervjuade Lars Rydbom om Pater Nos-
ters öde. Glädjande nog kunde samma 
Malin sedan följa upp sitt arbete med 
att vara på plats i Arendal när den fär-
digrenoverade fyren lyftes ombord på 
den pråm som skulle bära den ut till 
Hamneskär. Programmet avlyssnades på 
Pharmadule-Emtungas kontor i Nacka 
av divisionschefen Henrik Cornell som 
blev berörd av det han hörde och viss-
te att företaget sökte något objekt att 
sponsra för att, i samband med de om-
fattande personalrekryteringar som gjor-
des på göteborgskontoret, bli mer kända 
på västkusten. Han tog genast kontakt 
med marknadschefen Klas Wallin som i 
sin tur kontaktade företagets VD, Tomas 
Wängberg. Dessa tre, seglare och sjöfa-
rare, blev överens om att detta objekt 
var något unikt och beslöt att gå vidare i 
frågan. Tomas förde sedan frågan vidare 
till bolagsstyrelsen och fick där, för Pater 

Pater Noster har just satts på trailern 
utanför Pharmadule Emtunga, Arendal
  Foto: Sture Björnsson

Foto: Sture Björnsson
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Noster, ett positivt besked. 
Pharmadule-Emtunga skrev på vå-

ren samma år det historiska avtalet med 
Bohusläns Museum. Tomas Wängberg 
ställde sedan frågan till undertecknad 
om jag kunde tänka mig att bli projekt-
ledare för vårt företags åtagande, steg 1 

i avtalet, som gällde stålrenoveringen. 
Eftersom jag tyckte det var ett intressant 
projekt och hade den tid som behövdes 
blev svaret ja. Under resans gång har 
mina uppgifter byggts på och omfattat 
det mesta som har med renoveringen 
av fyren att göra, till grundstenarna på 
Hamneskär. I samband med att tiden 
för min pensionering närmade sig våren 
2006 framkom önskemål från Pater Nos-
ters styrgrupp om att jag skulle kvarstå 
som projektledare projektet ut, alltså till 
Hamneskär i juli 2007. Detta var inget 
svårt beslut att ta för när man blir så in-
volverad i ett projekt så vill man gärna 
avsluta detsamma. Min uppgift var att se 
till att arbetet blev utfört och att kostna-
derna hölls nere. 

Första momentet blev att befria 
delarna från färg och rost, det fanns en 
del blymönjefärger på godset och det 
var viktigt att det kom bort och att rest-
produkterna togs omhand. Det föll sig 
naturligt att vi då gjorde en förfrågan 

Fastsättning av lyftwirar. Observera lejonhuvudena på lanterninen.
Foto: Sture Björnsson

Beskuren bild av wirefastsättningen.
Foto: Sture Björnsson
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till vår underleverantör Alucrom, ett fö-
retag med muskler inom rostskydd, som 
har anläggningar i både Uddevalla och 
på Arendal. Vi fick ett positivt gensvar 
och ett fördelaktigt avtal skrevs för både 
blästring före svetslagning samt blästring 
och slutmålning. Alla mindre delar trans-
porterades med bil via Alucrom i Udde-
valla till Pharmadule-Emtungas anlägg-
ning på Arendal. De större delarna lasta-
des på pråm och bogserades sjövägen till 
Arendal för blästring hos Alucrom och 
vidare till våra verkstäder.

Vid blästringen upptäcktes att alla 
smidesdelar och plåtar hade varit varm-
förzinkade. Detta var en ganska intres-
sant upptäckt då historien om svensk 
varmgalvanisering börjar först några år 
senare efter det fyren byggdes. Kontakt 
togs med ytterligare en underleverantör 
till Pharmadule-Emtunga, nämligen Rei-
mes Process AB i Säffle, nuvarande Säffle 
Varmförzinkning som ägs av Lysezink 
AB. Där blev man eld och lågor och ett 
sponsrat avtal tecknades. Allt eftersom 

de olika detaljerna blivit renoverade så 
har de skickats till Säffle för varmför-
zinkning som är den bästa ytbehandling 
som kan göras innan målning.

International Färg AB var det själv-
klara valet av färgleverantör eftersom 
de är huvudleverantör av färgmaterial 
till vårt företag. Tillsammans med de-
ras tekniker togs målningssystem för 
lång hållbarhet fram. Resultatet blev ett 
system där vi på alla delar, förutom de 
som är varmförzinkade, blästrar, grund-
målar med en zinkrik epoxi, följt av ett 
mellanskikt 2-komponent epoxymastic 
samt täckmålning med polysilosanfärg 
som har bästa förmåga att stå emot uv-
strålning och väderpåkänning. Varmför-
zinkat material svepblästrades och fick 
därefter grund- och täckfärg. Dessa mål-
ningssystem motsvarar den kvalité på yt-
behandling som vårt företag levererar på 
bostadsplattdformar till bl.a. Nordsjön. 
Avtal om färgleverans till hela projektet 
tecknades även här mycket förmånligt.

Fyren inkl. fundament på trailern.                 Foto: Sture Björnsson
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När svetsarbetet startades upp togs kon-
takt med Lincoln Electric, som är leve-
rantör av bl.a. svetselektroder, för att få 
deras hjälp att ta fram rätt material för 
svetsningen. Även här fick vi till ett bra 
leveransavtal. En annan av våra leveran-
törer, Bröderna Edstrands, har levererat 
allt stålmaterial. Här framkom att plå-
tarna i toppkonen var knepiga att valsa, 
runt och koniskt på samma gång. Lös-
ningen blev en transport till Tibro, där 
ett verkstadsföretag löste problemet. Ett 
antal duktiga svetsare, med Mats Tam-
mik i spetsen, tog sig an jobbet i vår verk-
stad. Mesta delen av arbetet har utförts 
i de produktionssvackor som uppstått 
mellan de stora projekt som vi levererar 
och därför har tidsplanen varit utsträckt 
på två år för detta arbete. Omfattningen 
på svetsarbetet blev c:a sex tusen tim-

mar. De har utfört ett enastående arbete 
där noggrannheten varit en dygd. Varje 
liten detalj har lagts på bänk, synats och 
bedömts, och därefter återställts till sitt 
ursprungliga skick. Samtliga gängade än-
dar på krysstagen har kapats bort, ersatts 
med nytt rundstål och gängats på nytt. 
Nämnas kan också att vid tidigare lag-
ningar av plåtar på trapptornet har man 
lagt en plåt utanpå och svetsat bristfäl-
ligt runt densamma, alltså ett lappverk. 
Alla sådana lagningar har skurits bort 
och ny plåt har fällts in i liv med den 
gamla. Detta har skett på ytterligare en 
mängd nya ställen, bl.a. bakom ventil-
fönstren.

Ett stort antal av våra underleveran-
törer har också ställt upp med transpor-
ter, rådgivning, material och verktyg till 
rabatterade priser.

En följd av att många plåtar skulle 
bytas ut var att en del nitförband som 
fanns måste borras bort. Att ersätta dessa 
med nya nitar visade sig bli ett kostsamt 
kapitel. Efter att vi fått ett kostnadsför-
slag från ett företag i branschen beslu-
tades att endast nitning av plåtarna på 
entréhuset skulle ske. Därefter hade vi 
turen att få kontakt med Smedja Vo-
lund i Skärhamn som i utbildningssyfte 
utförde nitningen till en självkostnad. 
Resten av nitarna ersattes med vagnsbult 
eller att en svarvad nitskalle svetsades 
fast för att behålla karaktären på utseen-
det. Nämnas kan att de flesta nitar som 
finns på trappcylindern icke har rörts 
utan är original.

I takt med att fyrens olika delar bli-
vit renoverade så har de skickats tvärs 
över gatan till Alucrom som blästrat och 
målat med stor noggrannhet för att se-
dan skicka dem åter för lagring i väntan 
på montering. Gjutgodset har till vissa 
delar varit poröst med stora håligheter 
i ytan och så kallade gjutmästarbostäl-

Nu bär det iväg till pråmen i Göteborgs 
hamn.                       Foto: Sture Björnsson
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len har också påträffats. Dessa ytor har 
spacklats igen med kemiskt stålspackel 
av ett företag som har specialkompe-
tens på området. Gjutmästarboställe är 
där formsand har släppt och blandat sig 
i stålet varvid godset inte blivit homo-
gent. Vid blästring blåses detta bort och 
mindre och större håligheter uppstår. 
Alternativet till spackling skulle vara att 
gjuta nya detaljer men detta skulle få 
stora ekonomiska konsekvenser.

Som framgått har gjutgodset haft 
en hel del brister. Mellan varje pelar-
skarv fanns en stor gjutjärnsplatta för 
infästning av stag mellan pelare och 
trappcylinder. Det var 112 stycken och 
de flesta var spräckta, gjutjärn var inte 
rätt material här. Därför har vi nytillver-
kat dessa i 12 mm stålplåt, varmförzin-
kat och målat. Några delar av den sarg 
som finns runt lanterninen kunde inte 
repareras utan här fick det gjutas nya. 
Leverantör blev Lyrestads Gjuteri som 
har gjutning av specialdetaljer som en 

nisch i sin produktion. Här kom man 
till en fin gammal bruksmiljö där skrot 
från trakten smältes till nya produkter. 
Det var fantastiskt att se när det 1500-
gradiga järnet, som kanske varit en harv 
eller plog, hälldes i de formar som skulle 
bli en del av Pater Noster.

Nästa stora moment var montering-
en av fyren. Med alla delar utspridda på 
golvet så såg man en gigantisk uppgift 
framför sig. Försök har gjorts att i Läns-
arbetsnämnden eller Arbetsförmedling-
ens regi göra monteringen till ett arbets-
marknads- och/eller utbildningsprojekt. 
Detta försök  stupade dock av arbets-
marknadspolitiska skäl. Ett erbjudande 
kom då från Pharmadule-Emtunga, i 
vars lokaler fyrens delar fanns och som i 
det läget fått personal tillgänglig. Till en 
självkostnad, det vill säga, personalens 
egenkostnad utan vinstpåslag, dessutom 
med ett tak i antalet timmar, skrevs ett 
avtal om monteringen. I åtagandet in-
gick tillgång till traverser, maskiner och 

Pater Noster har landat på Hamneskär. Jerry Carlsson, Magnus Åström och Jan Ålander 
pustar ut efter väl förrättat värv.                                                      Foto: Pelle Stavfeldt
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verktyg. Fyren monteras inomhus till sin 
fulla höjd, förutom lanterninen som sätts 
på ute i samband med lyftet på pråm. 
Verkstadschefen Thomas Torstensson 
utsåg Magnus Åström till montagele-
dare, en kille som inte har tummen mitt 
i handen. Det är Magnus förtjänst att 
montaget kunde framskrida utan några 
missöden, att tidsplanen höll och att fy-
ren passade klockrent på plintarna vid 
ilandsättningen på Hamneskär.

Innan monteringen kunde star-
tas upp behövdes ett grundfundament 
tillverkas. Detta för att sprida vikterna 
utöver golvet och för att de trailers som 
skulle köra ut fyren skulle kunna backa 
under och lyfta densamma, en ganska 
vidlyftig konstruktion av stålbalkar vä-
gandes några hundra ton.

Uttransporten har varit en stor nöt 
att knäcka. Svenska Orient Linien AB 
kom tursamt in som storsponsor i ett 
tidigt skede. Deras dotterföretag, Trans-
ProCon med Captain Jan Ålander vid 

rodret tog hela ansvaret för uttranspor-
ten. Janne fixade och planerade på ett 
mästerligt sätt hela transporten från vår 
montagehall till Hamneskär. Kynnings-
rud Kran utförde ett antal kranlyft i 
samband med monteringen och utförde 
även trailertransporten från hall till kaj. 
Lyftet från kaj till pråm utfördes av Har-
vator som med sin mobila jättekran lyfte 
fyren utan problem. Därefter bogserades 
Pater Noster på en Eriksgata, in till Ope-
ran i Göteborg, sedan via Marstrand till 
Rönnäng. Lyftet tillbaks till Hamneskär 
gjordes av Samson, samma kran som 
lyfte bort fyren 2002. Efter en del strul 
med förankring av pråmkranen till klip-
porna på Hamneskär kunde sedan lyftet 
genomföras med otroligt bra precision. 
Efter en hel dags regnande kunde alla 
glädjas åt att solen vid detta högtidliga 
tillfälle sprack igenom molnen och gav 
de, något frusna, församlade ljus och 
värme. Nu kunde glasen höjas, händer 
skakas, kramar utdelas och en och annan  
behövde torka en tår.

På Hamneskär står fyren på 16, i 
granit huggna, fundament. Dessa är för-
ankrade i berggrunden med nedborrade 
runda stålstänger. Vid demonteringen 
virekapades dessa av. Frågan var hur de-
ras kondition var. Några granitblock stod 
löst, någon hade spricktendenser och 
ett spräcktes för att kunna se hur infäst-
ningen hade varit. En förfrågan gjordes 
om att renovera dessa och förslaget blev 
att byta ut samtliga, detta till en kostnad 
som inte projektet kunde bära. Efter lite 
funderingar kom följande lösning fram. 
Nytt hål skulle borras genom blocket 
och en meter ner i berggrunden. Ett 
lock med fläns i tio mm plåt skulle till-
verkas och en ny förankring skulle göras 
med ett 32 mm rundstål, genom locket, 
genom blocket och en meter ner i ber-
get. Allt material skulle vara i syrafast 

Entrén till Pater Noster.
Foto:  Tomas Knutson
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rostfritt stål. Här reducerades kostnaden 
med 80% av det tidigare förslaget. Arbe-
tet utfördes av SES Betonginjektering.

För en ”landkrabba”, född och upp-
växt i den skaraborgska myllan, helt i 
avsaknad av kunskaper om fyrar, har 
detta varit en resa där jag stiftat bekant-
skap med en rad olika personer från de 
mest skilda håll. Detta har varit väldigt 
intressant och stimulerande och allt ef-
tersom projektet har avancerat så har 
intresset stegrats. Många är de minnen 
som samlats, vissa till en del obehagliga, 
men i det stora hela väldigt positiva. För 
att nämna några höjdpunkter så blir det 
väl när fyren via trailer rullas ut i dags-
ljuset från vår montagehall, lyfts ner på 
pråmen, ”Eriksgatan” där Pater Noster 
seglar under Älvsborgsbron, placeringen 
i Marstrand där fästningen bildar bak-
grund på de foton jag tagit, samt lyftet 
från pråm till plintar på Hamneskär. I 

dagsläget, början på september, återstår 
lite montagejobb, träinredningen och 
elinsinstallationen. Dessa arbeten pågår 
nu på Hamneskär. Två höjdpunkter kvar-
står, tändningen av fyren och utgåvan av 
boken om Pater Noster. Dessa båda hän-
delser sker i samband med Bokmässan i 
slutet av september. Ett gott råd, missa 
inte att köpa boken, en fantastisk skild-
ring med otroligt vackra bilder.

I nära samarbete med Agneta Ols-
son, projektledare från Bohusläns Mu-
seum, har vi tillsammans med en mängd 
medhjälpare nu gjort den tre år långa re-
san, från hamnen i Uddevalla, via Aren-
dal till granitplintarna på Hamneskär. 
Många olika turer har det varit och 
många knutar att lösa, men det har va-
rit en lyckad resa som i emellanåt skett 
med tom plånbok men alltid med gott 
humör.

Resan är slut! Pater Noster är tillbaka på Hamneskär och silhuetten från före nedmon-
teringen är återställd.                                                                   Foto: Tomas Knutson
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Varför inte en fyr? 
Richard Francén och Nils Klahr konservatorer vid Studio Västsvensk Konservering

Att arbeta med en fyr och dess inredning är för oss unikt men också spännande och 
utmanande. Att arbetet i sig skulle vara annorlunda var vi förberedda på, men kanske 
inte att vi under arbetets gång skulle börja fundera så mycket omkring förutsättning-
arna för de människor som har verkat på fyren. Vad var det för typ av människor som 
sökte sig till en ensligt belägen fyr för att arbeta och bo där? Hur var det att sitta vakt 
i mörkret och fylla på rovoljelampan med jämna mellanrum och veva upp maskine-
riet som får fyrens lins att rotera? Hur lagade man sitt kaffe och hur gjorde man för 
att uträtta sina behov? Hur kändes det att ha ansvar för sjöfararnas säkerhet i de svår-
navigerade vattnen runt Hamneskär? Sådana här frågor har funnits med under hela 
tiden vi har arbetat med Pater Noster och som vi säkert inte är ensamma om att ha. 

komplettering av trä och montering. Vi 
kom till en fyr demonterad i alla sina de-
lar, endast det runda rummet var någor-
lunda helt. Det visade sig att det runda 
rummet ”uppassningsrummet”, Heiden-
stams benämning eller vaktrummet en-
dast var en del av flera inredningsdetaljer. 
En stor mängd delar kom från våningar 
under och över vaktrummet och dessa 
var demonterade bräda för bräda. Inred-
ningsdelarna hade få spår av tiden innan 

1960-talet; till stora delar hade allt må-
leri målats vitt, i samband med att fyren 
elektrifierades 1964. Alla delar lades ut 
på golvet i monteringshallen i Arendal, 
för att vi skulle få en bild av vad som 
fanns och vad som saknades. Vid den för-
sta genomgången kunde vi någorlunda 
placera de olika väggpartierna i förhål-
lande till varandra, andra delar fick inte 
sin placering förrän flera månader senare 
eller först när inredningen började mon-

Vaktrummet på Arendal under rekonstruktion av 
måleri.                                 Foto: Richard Francén

Bakgrund
En vinterdag 2006 fick vi på 
Studio Västsvensk Konserve-
ring en förfrågan från Bohus-
läns museum om vi ville ta oss 
an restaureringen av fyrens in-
redningen. Från början var tan-
ken att restaurera ett dekora-
tionsmålat rum som var över-
målat med vit färg. Det runda 
rummet hade lyfts ut ur fyren i 
samband med fyrens demonte-
ring 2002. Efter en besiktning 
bedömde vi arbetet som mer 
omfattande än så. Rummets 
måleriskikt var en mindre del 
av arbetet och i övrigt var det 
en hel del arbete med trä, 
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teras. Originalritningar saknades vad gäl-
ler träinredningen och någon användbar 
ritning eller något uppmärkningssystem 
fanns ej från demonteringen 2002. Till 
vår hjälp har vi haft ett antal foton som 
tagits före och under nedmonteringen 
2002 och under densamma. Dessa foton 
var främst tagna för att få en överblick 
över korrosionsskador, men visar även en 
del trä- och rumsdetaljer. 

Kort beskrivning av fyrens inredning 
och entré 
Redan i entrén förstår man att detta inte 
är ett vanligt byggnadsprojekt. Entrén är 
åttakantig, där väggarnas måleri är fältin-
delat och i varje hörn står en pelare med 
ett utsirat kapitäl. Från entrén och upp i 
mitten av tornet löper en spiraltrappa i 
en trapptub. Väl inne på plan ett i konen 
finns till vänster en trappa upp till upp-
passningsrummet eller ”vaktrummet” 
och till höger ett rum som bland annat 
använts för att skjuta knallskott vid dim-
ma. Detta rum är på c:a 11 m2 och har 
tak och golv samt innerväggar av trä. De 
tre innerväggarna har alla fönster/ventil  

lejdare upp till lanterninen samt en dörr 
som leder ut till den lilla balkongen där 
man via en trappa når upp till lanterni-
nens yttre utkik. I lanterninen stod det 
ursprungliga ljusprisman som avlägsna-
des på 1970-talet. Av det åtta-kantiga 
innertaket i trä återstod efter nedmon-
teringen endast en ”tårtbit”. 

Modern teknik
Under vår restaurering av träinredningen 
har vi med hjälp av gamla verktygsspår 
kunnat konstatera att man ursprungligen 
har använt snickerimaskiner såsom rikt-, 
plan- och listhyvel i en för den tiden helt 
ny teknik. Smidda spik har delvis varit 
galvaniserade, vilket också var en nyhet. 
Detta tyder på att man varit vaken för 
moderna tekniker och bearbetningsme-
toder

Arbetet med träinredningen 
En av våra arbetsuppgifter har varit att 
återskapa den fasta träinredningen samt 
förse den med dess ursprungliga färgsätt-
ning. Vi inledde arbetet med att försöka 
pussla ihop de lösa fragmenten till hel-

Tjocka färglager avlägsnas av Nils Klahr innan 
rekonstruktion av det gamla måleriet.

Foto:  Richard Francén

och en av dem en hylla med en 
rund ring i trä. På hyllan ställdes 
en oljelampa för att sprida sitt 
ljus in till rummet, där ingen öp-
pen eld fick tas in. Rummet var 
ursprungligen in- och utvändigt 
målat i en ljus beige/orange ny-
ans på väggar samt grönt golv och 
ljust grått tak. Det runda vakt-
rummets väggar var från början 
fodrade med ekådrad pärlspånt. 
Rummet var sparsamt inrett med 
ett fast bänkskåp och en kamin. I 
vaktrummet fanns en gång i tiden 
det stora maskineriet som drev 
lanterninens lins. Här försåg fyr-
mästaren lyskällan till fyren med 
olja. Inne i vaktrummet finns en 
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heter. Samtliga delar numrerades efter 
inbördes förhållande. Skador såsom röta 
noterades och där det var uppenbart att 
bitar saknades nytillverkades dessa. Till 
konens nedersta rum nytillverkades 
stora delar av en vägg. I lanterninen fick 
7/8 av innertaket nytillverkas. Men det 
var först när vi var på plats i fyren som 
vi kunde jämföra våra beräkningar med 
den faktiska verkligheten. Till det nedre 
rummet saknades c:a 20% av väggmate-
rialet.

Som tidigare nämnts var i stort sett 
allt trä övermålat med alkydoljefärg på 
1960 talet. Ursprungligen har man an-
vänt linoljefärg och ekådringen hade en 
transparent ytbehandling. Alkydoljefär-
gen har skapat spänningar i de undre 
färglagren vilket har lett till att stora 
färgpartier har släppt ända ner till rent 
trä. De ytor som inte har varit övermå-
lade har klarat sig väl och har endast re-
tuscherats. Färganalyser i form av så kal-

lade färgtrappor har gjorts för att kunna 
finna fram till originalmålningen. Refe-
rensytor med originalmåleri har sparats 
för framtida analys, men i övrigt har allt 
måleri avlägsnats med hjälp av infravär-
me och färgskrapor. Materialet har sedan 
grunderats samt första strykningen med 
en tillsats av 25% terpentinolja i linolje-
färgen sedan ytterligare två skikt till fär-
dig kulör. Vid ådringsmålning har träet 
målats två gånger i en grundkulör däref-
ter ådrats och slutligen laserats.

Fyrens pampiga entré med pelare 
och kapitäl i gjutjärn var ursprungligen 
rikt färgsatt men vitmålades samtidigt 
med all övrig inredning. Vid fyrens de-
montering gjorde konservator Maria 
Lagerqvist en dokumentation över den 
ursprungliga färgsättningen. Med hjälp 
av denna analys har vi nu återskapat en-
tréns originalutseende med gula väggfält 
inramade i brunt och rött, kittvita pelare 
och kapitäl i rött blått och guld. 

Pelarna i entrén färdigmålade.                                    Foto: Richard Francén
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”Som konungens befallningshavare beordrar 
jag er att tända fyren Pater Noster”
Pelle Stavfeldt, Föreningen Pater Nosters Vänner

rop från alla de som samlats på Åstol 
denna afton. Det kändes nästan också 
som om de omkringliggande fyrarna 
blänkte extra mycket i denna stund. 
Man ville kanske hälsa en gammal vän 
tillbaka i gemenskapen.

De flesta av de församlade, och de 
som var med vid släckningen 1977, hade 
varit fullständigt övertygade om att nå-
got mer ljusblänk från Pater Noster ald-
rig mer skulle komma. Och den överty-
gelsen hade blivit ännu starkare, när fy-
ren fraktades in till Rönnäng sommaren 
2002. Men nu denna kväll kom blänket 
igen. Detta fullständigt omöjliga projekt 
hade blivit möjligt. 

Den stora publika delen i detta pro-
jekt var fyrens eriksgata från Hisingen 
till Hamneskär. Även om vi i dagspress 
och på hemsidor hade angivit tänd-
ningsdatum, hade vi beslutat att göra 
denna återtändningsceremoni till en 
mindre sammankomst för ledamöterna 

i projektgruppen. Dessutom var ett få-
tal personer från sponsorgruppen också 
närvarande. Därför åkte ett fyrtiotal 
personer från Rönnäng till Åstol denna 
kväll för att innan tändningen samlas en 
liten stund på Åstols Rökeri. Kvällens 
värdinna var Tjörns kommunalråd, Eva 
Bertilsson-Styvén. På ett för henne som 
vanligt vinnande sätt, förklarade hon Pa-
ter Nosters betydelse för den bygd, där 
hon själv vuxit upp.

Landshövding Göte Bernhardsson 
hade under de senaste åren varit med 
om två omöjliga projekt: Ostindiefara-
ren Götheborg och fyren Pater Noster. 
Bägge hade förverkligats av eldsjälar. 
Landshövdingen, som verkligen upp-
skattade att han fick återtända fyren, 
hade i flera år från sin ämbetsstol fått 
följa Pater Noster-projektet.

Efter att Anders Eydal, Statens Fas-
tighetsverk, i lyriska ord beskrivit kväl-
lens betydelse, samlades alla deltagarna 

Stående på Åstols fotbollsplan 
och med blicken mot väster gav 
landshövdingen i Västra Göta-
lands län, Göte Bernhardsson, på 
telefon denna order till folket på 
Hamneskär. Klockan var då 21.00 
på onsdagskvällen den 26 septem-
ber. Strax därefter vred Harald 
Hansson, uppvuxen på Dyrön, på 
strömbrytaren och det första blän-
ket från Pater Noster på nästan 
trettio år kastade sitt sken över den 
stilla, fullmånebelysta aftonen. En 
afton som bara ett sådant här till-
fälle är värdigt. När första blänket 
kom utbröt applåder och glädje-

Landshövding Göte Bernhardsson beordrar 
tändningen av Pater Noster. T.v. Eva Bertilsson-
Styvén och Agneta Olsson skymtar t.h. 

Foto: Pelle Stavfeldt
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utanför Rökeriet, för att i samlad trupp 
och i facklors sken vandra från Åstols 
östra till västra del. Väl framme hade re-
dan många åstolbor samlats för att vara 
med vid fyrtändningen. Festen kunde 
börja!

Provtändning
För att vara säker på att allt skulle fun-
gera hade fyren provtänts under två ti-
digare kvällar. Från Klädesholmen skulle 
vi se hur ljuset blev. Vid bägge tillfällena 
bedömde jag att ljusstyrkan var alldeles 
för svag. Det visade sig att det var ett 
spänningsfall någonstans, så för att vara 
säker på att fyren verkligen skulle lysa 
ordentligt vid tändningen hade man pro-
visoriskt kopplat till ett vanligt bilbatte-
ri. Fyrens gamla karaktär (B15s.) skulle 
därmed komma väl till rätta.

Tändningen 
Innan fackeltåget till Åstols fotbollsplan 
hade två personer, Lena Göthberg och 
Harald Hansson, transporterats ut till 
Hamneskär. Lena och Harald arbetar på 
Codan Marine Services. Deras företag 
sponsrade tändningen.

När jag fick reda på att det var Ha-
rald, värmde det till hos mig lite extra. 
Harald är nämligen en av mina gamla 
elever. Jag var både klassföreståndare 
och lärare för Harald under hans hög-
stadietid på Bleketskolan på Tjörn. Och 
jag hade Harald som elev under just den 
tid, när jag initierade hela Pater Noster-
projektet 1975. För Harald från Dyrön, 
med fiskarsläkt i anorna, måste det där-
för kännas något alldeles speciellt att få 
återtända just den fyr, som väglett hans 
förfäder på vägen till och från Dyrön. 

Strax före kl. 21.00 kom som nämnts 
landshövdingens order att återtända fy-
ren. Harald vred på strömbrytaren och 
”det varde ljus.......”.

Folkets jubel
När jag kom hem till Klädesholmen den 
kvällen hade jag fått ett mail från Birthe 
Hellman på Hermanö: ”Jag ser den!!!!!”. 
På Klädesholmens högsta punkt, på 
Tjörnehuvud, vid Inlands stränder, uppe 
på Carlstens fästning, på Hamneberget 
i Skärhamn, på bron till Klädesholmen, 
alltså i stort sett på alla höjder och ställen 
där man ser Pater Noster hade folk sam-
lats denna kväll. Det utbringades leven 
och skålades i någon god läskedryck. Ja, 
det hade till och med skålats nere i Spa-
nien kl. 21.00 denna kväll. Ett par goda 
vänner från Rönnäng, som semestrade i 
Spanien, sms:ade att man lyft en skål för 
Pater Noster vid tändningsdagset.

Fyrens symbolvärde för en kustbe-
folkning är nämligen betydligt större än 
vad man tror. En fyr signalerar alltid sä-
kerhet och trygghet. Det är denna trygg-
het, som kustbefolkningen vill ha kvar, i 
tider när Sveriges kuststräckor allt mer 
läggs i mörker.

Pater Noster lyser efter 30 års mörker.
Foto: Magnus Rietz
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Kommentarer till artiklar om Pater Noster i Blänket 2006:4 och 2007:2
Leif Elsby: ”Pater Noster på G”  och Pelle Stavfeldt: ”They never come back …..” 

Hej!
När jag som nybliven medlem i Fyrsällskapet läser Blänket 2006:4 och 2007:2, 
skrivs det om Pater Noster, att den skall vara tillverkad hos Nydqvist & Holm 
(NOHAB) i Trollhättan. Det skrivs också att det var Carl Robert Lamm på Lud-
viksbergs Mekaniska Werkstad, som tillverkade fyren. Carl Robert skulle vara 
ägaren av Ludviksbergs Mekaniska Werkstad, och att det troligtvis var NOHAB 
som galvaniserade Pater Noster-fyren, och att några Heidenstammare byggts där. 

Det har f. n. inte hittats några handlingar hos Trollhättans Stadsarkiv eller 
hos Landsarkivet Polstjärnan om byggnation av Heidenstamfyrar på NOHAB i 
Trollhättan. Landsarkivet Polstjärnan har enligt uppgifter, fått alla handlingar från 
NOHAB och Trollhättans Stadsarkiv.

Enligt ett kontrakt mellan Kongl. Förvaltningen af Sjö-Ärenden och Inge-
niör Jacques Lamm, den 20 augusti 1867, tillverkades fyren av Jacques Lamm 
(Ludviksbergs Mekaniska Werkstad), (se länk 2). Jacques Lamm var ägare till 
Ludviksbergs Mekaniska Werkstad till sin bortgång 1881 då Carl Robert Lamm 
tillträdde som ägare. Carl Robert Lamm som var född i Stockholm 1857, var bara 
10 år när Pater Noster byggdes, (se länk 4). 

Fyren galvaniserades hos Ludviksbergs Mekaniska Werkstad, (se länk 3). Pa-
ter Noster var inte första fyren som galvaniserades i Sverige. Den första fyren 
som galvaniserades är troligtvis Måseskär, som galvaniserades hos D. W. Flobeck, 
Göteborg & Eriksbergs Gjuteri och Mekaniska Werkstad, där den också tillverka-
des, (se länk 6). Christian C. Barchman och C. F. Höglund Senior tog hit tekniken 
i början av 1850 från Frankrike, det företag som D. W. Flobeck senare övertog. 
(se länk 7). Fyren provtändes den 12 oktober 1868 i närvaro av Gustav von Hei-
denstam.
      Morgan Lundberg
Källor:
Svensk Befolkning 1890, Krigsarkivet, Riksarkivet, Landsarkivet Polstjärnan och 
Svensk Varvshistoria

Länkar: 
1.  http://paternoster.hagmanstorp.com/Pater%20Noster.htm
2. http://paternoster.hagmanstorp.com/Kontrakt%20nr%2012%20skyddat.pdf
3. http://paternoster.hagmanstorp.com/Beskrivning%20Till%20nr%2012%20

Sk.pdf
4. http://paternoster.hagmanstorp.com/Carl%20Robert%20Lamm.pdf
5. http://maseskar.hagmanstorp.com/
6. http://maseskar.hagmanstorp.com/Galv%20Maseskar%20D%20Y%2 

Flobeck%20Gbg+Eriksberg.pdf
7.  http://dwflobeck.hagmanstorp.com/Den%20forsta%20annonsen%20

fran%201850%20Galv.pdf

http://paternoster.hagmanstorp.com/Pater%20Noster.htm
http://paternoster.hagmanstorp.com/Kontrakt%20nr%2012%20skyddat.pdf
http://paternoster.hagmanstorp.com/Beskrivning%20Till%20nr%2012%20Sk.pdf
http://paternoster.hagmanstorp.com/Beskrivning%20Till%20nr%2012%20Sk.pdf
http://paternoster.hagmanstorp.com/Carl%20Robert%20Lamm.pdf
http://maseskar.hagmanstorp.com/
http://maseskar.hagmanstorp.com/Galv%20Maseskar%20D%20Y%20Flobeck%20Gbg+Eriksberg.pdf
http://maseskar.hagmanstorp.com/Galv%20Maseskar%20D%20Y%20Flobeck%20Gbg+Eriksberg.pdf
http://dwflobeck.hagmanstorp.com/Den%20forsta%20annonsen%20fran%201850%20Galv.pdf
http://dwflobeck.hagmanstorp.com/Den%20forsta%20annonsen%20fran%201850%20Galv.pdf
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Rapport från den Internationella Fyrdagen 
19 augusti 2007
Även i år varierade vädret på fyrdagen. På 
västkusten blåste det så att vissa fyrplat-
ser inte kunde besökas och detsamma 
gällde på vissa ställen i Norrland. Själv 
besökte jag Gotland, nämligen fyren När 
och sedan frampå kvällningen Grynge 
gamla ensfyrar. Vädret var underbart. Jag 
fick äran att tända den högsta ensfyren 
på Grynge och tjärvedselden brann med 
klar låga. Det var nästan magiskt att se 
dessa två vedeldar brinna precis som i 
gamla tiders fyrar innan det fanns olja, 
fotogen, gas och elektricitet. Vissa fyr-
platser firade dagen under helgens båda 
dagar och jag hoppas att fler kan prova 
detta nästa år då det underlättar för be-
sökare. 

Besökssiffrorna var även i år höga 
med drygt 5900 besökare på de 63 fy-
rar/fyrplatser som vi med hjälp av lokala 
fyrföreningar, frivilliga och Sjöfartsver-
ket höll öppna. Svenska Fyrsällskapet 
vill framföra ett stort tack till alla som 
hjälpt oss att genomföra 2007 års Inter-
nationella Fyrdag. Vi har nu firat Fyrda-
gen under 5 år och 2003 öppnade vi 33 
fyrar med 2500 besökare, 2004 52 fyrar 
med 4500 besökare, 2005 57 fyrar med 
drygt 6800 besökare, 2006 62 fyrar med 
drygt 5000 besökare och i år öppnade 
63 fyrar med drygt 5900 besökare. Fan-
tastiskt! 

Antalet personer varierade som van-
ligt från plats till plats. Även i år hade 
Bjuröklubb flest besökare med över 750 
personer och återigen placerade sig Bö-
nan utanför Gävle som nummer 2 med 
475 besökare. Ölands Södra Udde och 
Hanö hade drygt 300, Ölands Norra 
Udde, Sandhammaren, Falsterbo och 
Finngrundets Fyrskepp hade c:a 250, 

samt Fårö och Garpen knappt 200. Se-
gerstad, Hammarö Skage och Stavik 
hade 150 besökare. Morups Tånge, Djur-
sten, När och Vanäs Udde hade 120-130 
besökare. Brämön, Örskär och Landsort 
hade drygt 100 besökare. Östergarn, 
Grynge och Stenkyrkehuk hade 70-80 
besökare. Pater Noster och Vinga hade 
c:a 65 besökare. Gåsören, Lungö, Limö, 
Svenska Högarna, Stora Karlsö, Smyge-
huk, Hållö och Hjortens Udde hade 50-
60 besökare. Stora Fjäderägg, Bergudden, 
Holmögadd (1:a gången), Grönskär, Ho-
burg, Häradskär, Utklippan, Nidingen, 
Malö, Skalla, Snurran och Nordkoster 
hade 25-45 besökare. Resterande 18 fyr-
platser hade 0-25 besökare. 

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

Samtidigt som den Internationella 
Fyrdagen firades fanns det under helgen 
radioamatörer på 26 svenska fyrplatser 
(varav 17 även hölls öppna av oss). Ra-
dioamatörerna kunde i teorin tala via 
radio med totalt 378 fyrplatser i 43 län-
der runt hela världen som under helgen 
radiobemannades av dem. Mer info finns 
på radioamatörernas hemsida: 
http://illw.net/2007_list.htm

http://illw.net/2006_list.htm
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Vad jag vet så firades den Internationella 
Fyrdagen av fyrsällskap i: Australien, 
England, Finland, Irland, Scotland, Sve-
rige, USA och Wales men det var säkert 
fler länder som deltog. Det verkar dock 
som om Sverige även i år har fler fyrplat-
ser öppna för besökare än alla de andra 
länderna tillsammans. 

Vi har fått många mycket positiva 
rapporter från er som deltog. Vissa fyr-
platser bjöd på fika, vissa hade en po-
ängpromenad eller frågesport om fyrar, 
någon hade en orkester som spelade och 
några hade ordnat utställningar och fö-
redrag om sin fyrs historia.

År 2008 söndagen 17 augusti firas återi-
gen den Internationella Fyrdagen. Hop-
pas att Sjöfartsverket samt andra fyr- 
ägare fortsätter att bevara, underhålla 
och sköta sina fyrar så att vi under 
många år kan besöka dessa unika bygg-
nader vilka utgör en viktig del av Sveri-
ges maritima kulturarv.

Ett stort varmt tack till er alla som hjälpt 
till.

                                      2007-09-08 
Esbjörn Hillberg

Fyrplatsrapporter
Sammanställt av Maria Elsby

Holmögadd – Roland Boström
En liten rapport efter fyrdagarna på Holmögadd. Vi hade tänkt åka ut till Gadden 
på fredag 3 par men det blåste kuling med vindar på över 20 m/s så det var inte att 
tänka på. Vi satsade på lördag i stället fast det blåste fortfarande 11 m/s från samma 
håll. Våra fruar hoppade av tillställningen så vi blev bara 3 tappra som åkte över och 
det blev en blöt överfärd. Normalt brukar det ta 45 min men nu tog det det dubbla. 
Vi körde radio på lördag och det blev ett 50-tal kontakter samt även med andra 
fyrar i Norden. På söndag var vädret idealiskt med strålande sol och nästan lugnt. 
De första besökarna kom redan vid 10-tiden. De var ute för att fiska och såg att vi 
flaggade och blev nyfikna. Sedan rullade det på hela dagen och kl. 16.00 kunde vi 
räkna in 21 besökare. Vi stannade till måndag fm då vi styrde mot Holmsund igen. 
För att vara första gången som vi hade fyren öppen för besökare så tycker vi det gick 
bra. Om allt går enligt planerna så ska vi försöka även nästa år och med lite bättre 
marknadsföring. 

Bönan – Sven-Erik Ekdahl
Vi hade en mycket bra helg, c:a 125 st besökare på lördagen och c:a 350 st på 
söndagen. Radioamatörerna hade rekord 1244 ”qso”-kontakter under helgen varav 
54 var andra fyrar, 50 länder.
Programmet på söndagen: Lotsen Thomas Hagert berättade om hur det går till 
att lotsa samt hur en arbetsdag kan se ut, Wilbur Andersson presenterade sitt nya 
fritidskort Gävle kust, land och vatten, Lars-Gunnar Färnlund från Medborgarskolan 
kom och berättade om det ”nya” båtkörkortet och vilka regler som kommer att 
gälla nästa år. Hembygdsföreningen sålde kaffe med hembakt sockerkaka och 
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böcklingpastejsmörgås samt lotterier, nettot blev c:a 5 000 kr. Ett välbehövligt tillskott 
för Böna Hembygdsförening. Vädret var bra och programmet väl sammansatt. Vi 
tackar alla som hjälpt till.

Bjuröklubb - Staffan Markström
Vi genomförde aktiviteter i dagarna två. Det blev officiell invigning av den restaurerade 
lotsstationen i Fyrhuset.
Skellefteå Kommun har bidragit med 400.000 SEK för att vi på bästa sätt skulle 
investera i en inredning som återskapar lotshistorien. Det blev himla fint. Vädret var 
som vanligt denna sommar strålande och besöksantalet var c:a 400 personer lördag 
och 350 söndag.

Svenska Högarna – Anette Fransen
Tänkte bara berätta om utflykten vi gjorde till Svenska Högarna. På Internationella 
Fyrdagen ordnade Stockholmssektionen en utflykt till Svenska Högarna. Vi var c:a 
55 deltagare som på söndagsmorgonen, i näst intill perfekt väder, åkte från Stavsnäs. 
Intresset för utflykten var stort (vissa anmälde sig redan i januari!) och vi hade till 
och med två deltagare från Tyskland. Vår skeppare Ebbe med personal såg till att 
alla kände sig välkomna och sedan följde en mycket uppskattad guidning av Anders 
Hedin ut genom Stockholms skärgård. Anders berättade om de fyrar vi passerade, 
t.ex. Grönskärs fyr, samt andra intressanta öar under resans gång. Innan Ebbe med 
van hand lade till på ön berättade Anders ingående om Svenska Högarnas fyr. Ute på 
Stora Högarna berättade Anette Asp (meteorolog och tillförordnad tillsynsman) och 
Anders om öns historia.
Stort tack till: - Anders Hedin för trevlig och intressant guidning - Berndt Festin och 
Skärgårdsstiftelsen för att de bistod med guide - Ebbe och övrig personal på M/S 
Josephine för en trevlig båtresa - Annette Asp på Svenska Högarna - alla glada och 
fyrintresserade deltagare.

Landsort – Björn Öberg
Landsorts fyr hölls på Internationella Fyrdagen öppen för besökare mellan 11.00 
och 16.00. Vädret var strålande, skyad luft, en svag sydsydväst som på eftermiddagen 
nådde styrkan frisk. Trots ringa eller ingen publicitet i lokalpressen var besökarantalet 
som jag ser det högt! 88 besökande inräknades plus ett icke räknat antal minderåriga 
barn. 88 glada positiva människor, vilket gav en bra eftersmak för mig och min 
assistent Sofie Wallin (16), fastboende på Landsort. Vi tog 30 kr i inträde, för att 
avlöna tre timmars städning av fyren.

Gåsören – Thomas Hedman
Skelleftekretsen och Gåsörens fyr var med i Västerbottens tv i kanal 2 fredag den 
17/8. Skriv in länken och scrolla ner till ”Fyrarna sprider ljus över länet” så kan du 
titta på inslaget som visades vid två tillfällen under fredagskvällen. http://svt.se/svt/
jsp/Crosslink.jsp?d=33914. Vi räknade in ett 50-tal besökare (trodde på fler) i och 
med att vädret var helt perfekt. 

Pater Noster – Pelle Stavfeldt
Sextiotvå förväntansfulla personer åkte igår ut till Pater Noster med Gunnars 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33914
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33914
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båtturer. Vinden var perfekt men det blåsiga vädret de senaste dagarna hade gjort 
klipporna så glashala att vi efter tre landningsförsök insåg att det var alldeles för 
riskabelt att släppa iland folk. Denna brasklapp var redan given, så medresenärerna 
var redan förberedda på att detta kunde inträffa. Vi körde därför runt Hamneskär 
och jag guidade utförligt om fyr och fyrplats. Därefter körde vi till Marstrand, tittade 
på lyktan i norra inloppet, åt vår medhavda matsäck i den fina Albrektsundskanal, 
och i ännu lite soligare väder körde vi upp i Instöränna, och över till Dyrön och 
Åstol. Efter tre timmars färd var vi åter på Rönnängs brygga efter en väldigt trevlig 
ersättningstur.

Brämön – Joakim Söderberg
100 besökare hade vi på Brämöns fyrplats i år. Det var fantastiskt väder med svag vind 
och solsken. Några upphittade märken som användes för att signalera om fyrskeppen 
var på sin plats visades och fyren såklart. Vi blev uppmärksammade i Dagbladet, 
Sundsvalls Tidning och Radio Västernorrland. 

Lungö – Lennart von Post
Pressmeddelandet från Svenska Fyrsällskapet resulterade i att Tidningen 
Ångermanland gjorde ett förhandsreportage som blev ett helt uppslag (2 sidor !). 
På Internationella Fyrdagen hade vi 46 namnteckningar i gästboken, men vid en 
tidpunkt kom det ett mycket stort antal besökare samtidigt och jag uppfattade att 
flera inte uppmärksammade gästboken, så min bedömning är att det var c:a 50-60 
besökare totalt. Vädret var det bästa tänkbara, 0-4 m/s växlande och sjöbris från  
c:a kl. 15.00.

Stavik – Gunno Qvist
Vi hade en fin dag med sol av och till, inget regn! Vi uppskattar att vi hade c:a 150 
besökare och att vi sålde fika eller glass till ett 100 tal. Inför dagen var det en kort 
notis med bild i NWT och Säffle Tidningen.

Smygehuk – Anna Lena Sundin & Lennart Andersson
Smygehuk fyr kommer på Internationella Fyrdagen att bjuda på swing, dans, 
folkmusik med mycket allsång! Till detta serveras sveriges sydligaste bagares 
eminenta kanelbullar. Vincent Öberg visar sin kortsamling med över 200 fyrar samt 
radioamatör Fred Rahlenbeck från Malmö sänder radio! 

Valö – Anna Fhager
Ville bara rapportera att vi har firat fyrens dag på Valö idag. Vi var 8 vuxna, 2 barn 
och en bebis och hade en strålande dag. Jag ringde Olof, kontaktperson för Valö, och 
vi fick tillåtelse att lägga till vid kanotföreningens brygga. Olof hade ringt de som var 
på ön så vi fick ett otroligt varm välkomnande och blev visad runt i fyrbostäderna. 
Fyren var kanon, (tydligen har det i veckan varit inbrott i den, men inget saknas, 
någon har knippsat av låset). Tråkigt att inte få gå in i den. 
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En magisk fyrupplevelse på Gotland 
Esbjörn Hillberg, text, Ulla Hillberg, foto

En lycklig slump gjorde att jag reste till 
Gotland i år på den Internationella Fyr-
dagen 19 augusti. Jag skulle nämligen 
dagen därefter träffa Länstyrelsen, Visby 
kommun och Hembygdsförbundet och 
prata om vad vi tillsammans kunde göra 
för att bevara Gotlands fyrar. Jag och 
Ulla kom till Gotland söndag lunch, åkte 
först till Närs fyr och sedan på kvällen 
till Grynge lilla fiskehamn för att upp-
leva när Östergarn-Gammelgarns Hem-
bygdsförening med sin ordförande Sven 
Norberg i spetsen gjorde årets tändning 
av sina två ensfyrar i Grynge hamn (Got-
lands ostkust mellan Herrvik och Lju-
garn). Fyrarna är byggda av kallmurad 
kalksten. Den lägsta är från tidigt 1800-
tal medan den större revs på 1930-talet 
för att återbyggas av Hembygdsföre-
ningen 1993. 

Vi har besökt Grynge tidigare på 
dagtid men detta var det första besöket 
kvällstid. Sven frågade om inte jag kunde 
gå upp på stentrappstegen på den högsta 
fyren och tända den. Jag sa ja även om 
jag fruktade att det kunde vara svårt att 
tända elden då det blåste lite. Allt var 
förberett, jag klättrade upp och lycka-
des omedelbart få fyr på elden för den 
bestod av fantastisk tjärved. Efter några 
minuter flammade lågan på ”min” fyr 
och samtidigt hade man tänt den mind-
re fyren. När jag hade klättrat ner blev 
Ulla och jag inbjudna att följa med ut 
på den kulturmärkta livräddningsbåten 
Adolf Bratt som man dagen till ära kört 
ner från sin hemmahamn Herrvik.

När jag betraktade de två tjärveds-
brasorna på sina kallmurade kalkstens-
pelare kändes det på något sätt som om 
jag hade förflyttas hundratals år bakåt i 

tiden. Så här fungerade världens första 
fyrar. Homeros skrev redan 830 f.Kr. i Il-
liaden om eldar på marken som tändes 
för att vägleda fartyg in till hamnar. Pha-
ros i Alexandria hade en öppen eld uppe 
på ett torn 280 f.Kr. När vi sakta gick i 
enslinjen in mot hamnen tyckte jag näs-
tan att det var magiskt. Jag såg framför 
mig en gammal tavla som visar de ved-
eldade tända dubbelfyrarna på Nidingen. 
Jag kan nog inte med ord beskriva upp-
levelsen att se dessa två tjärvedseldade 
fyrar i Grynge brinna klart överst på de 
uppbyggda kalkstenspelarna. Det var en 
otroligt vacker och känslomässig syn i en 
blånande augustiskymning.  

Tack Sven och Östergarn-Gammelgarns 
Hembygdsförening för en enastående 
upplevelse. 

Esbjörn Hillberg tänder fyren
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Lars Ledelius medlem nr 26 i Svenska Fyrsällskapet 
Lars Ledelius, en av Svenska Fyrsällskapets revisorer allt sedan starten 1996, gick 
tyvärr bort den 16 augusti 2007 lite drygt 75 år gammal. Vår vän Lars och hans 
hustru Birgitta deltog den 5 oktober i Fyrsällskapets konstituerande i Stenstorp. 
Han valdes, tillsammans med i år bortgångne Harry Sellmann, till justeringsman 
för mötet. Lars valdes dessutom till revisor och har sedan under alla år varit en 
av föreningens två revisorer som med mycket stor noggrannhet och glädje utfört 
sitt jobb. 

Lars började tidigt sin bana på havet och blev med tiden sjökapten. År 1961 
började han som lots på Sjöfartsverket där han först tjänstgjorde i Mälaren och 
sedan på västkusten. Han blev sedermera chef för Skageracks trafikområde med 
placering i Marstrand fram till sin pension 1997. Vilken lämplig bakgrund och 
vilka kunskaper han hade för att vara engagerad i Fyrsällskapet! Han var dessutom 
under många år kassör i Stiftelsen Måseskär.

Vi är många som lärde känna och uppskatta Lars under hans 11 år som 
revisor i Fyrsällskapet. Han deltog dessutom tillsammans med sin hustru Birgitta 
mycket ofta i Fyrsällskapets alla arrangemang.

Tack Birgitta för att Lars har fått ställa upp för Fyrsällskapet så mycket. Tack 
Lars för alla timmar du jobbat för Svenska Fyrsällskapet, för din vänskap, för allt 
det gedigna arbete du utfört för oss, för de kunskaper som du delgivit oss, för all 
din vänlighet och för dina positiva ibland lite försiktiga men rätta påpekanden. Vi 
kommer verkligen att sakna dig och den kluriga glimten i dina ögon. 

    Esbjörn Hillberg, Donsö 2007-08-26

Grynge ensfyrar tända på Internationella Fyrdagen 2007
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Fjärdgrunds fyr och f.d. fyrplats 1907 - 2007
Roland Boström

Fyrplatsen uppfördes 1906-07 samtidigt 
med fyrarna på Bredskär och Långhälls-
udde då en ny farled anlades till Holm-
sund. Från början hette fyren Holmsund 
men 1922 bytte den namn till Fjärd-
grund. 

Intill fyren fanns ursprungligen ett 
rödmålat trähus som från övervåningen 
via en gång var förbundet med fyren. 
Linsen är av 2:a ordningen. Ljuskällan 
utgjordes först av Luxljus med fotogen-
lampa som reserv. År 1944 installerades 
Dalénljus och år 1955 elektricitet med 
gas som reserv. Samma år avbemannades 
fyren och bostadshuset revs. Tornet var 
helvitt fram till 1976.

Nuvarande fyr har tjänat sjöfarten 
under 100 år vilket Svenska Fyrsällska-
pet nu år 2007 manifesterar med denna 
tavla. 

Fjärdgrunds fyr        Foto: Roland Boström

Den tavla som Svenska Fyrsällskapet 
hedrar fyrar som uppnått en jämn och 
ansenlig ålder med.   

Foto: Roland Boström

Holmögadd-nytt
Roland Boström i Umeå, har tillsam-
mans med några vänner just bildat 
Holmögadds Intresseförening. De 
har hyrt husen där för en symbolisk 
summa och håller nu på att städa 
upp då allt är otroligt misskött sedan 
avbemanningen för några år sedan. 
Föreningen skall försöka få ett längre 
hyreskontrakt med SjöV. 

Holmögadd är en av Sveriges 
tidigaste fyrplatser och nu har några 
envisa västerbottningar satt igång. 
Därmed har länet fyrföreningar på 
7 av sina 8 större fyrplatser (enda 
undantaget är Fjärdgrund). Detta är 
helt fantastiskt och vi hoppas kunna 
rapportera mera om föreningens 
verksamhet.

  Esbjörn Hillberg
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Fyrar i konsten, 14 dagars tavelutställning i
Göteborg
Esbjörn Hillberg, text, Ulla Hillberg, foto 

Vilken grej! Sedan 7-8 år tillbaka har 
göteborgsgänget talat om att det skulle 
vara festligt att ordna en samlingsutställ-
ning med flera konstnärer som bara vi-
sade konst med fyrar. Varje gång föll idén 
på att vi var så oerfarna och det verkade 
vara ett för krångligt arrangemang för 
oss. Vi skulle behöva lära oss helt nya 
saker, hyra en lokal, ordna vakter för ut-
ställningen, kanske ta en stor ekonomisk 
risk, etc.   

Så av en slump löste allt sig. Jag och 
min fru Ulla var båda inbjudna till en 
tavelutställning i våras. När vi kom dit 
visade det sig att mannen och Ulla gått i 
gymnasiet i Åmål. Vi pratade om Fyrsäll-
skapet och vår idé om en utställning av 
fyrkonst. Galleriägaren Peer Berger och 
hans fru Ann-Sofie tände på idén. Sedan 
tog tjejerna över. Ett preliminärt datum 
för en 14 dagars utställning bestämdes. 
Programkommittén på västkusten där 
Ulla är med tyckte om idén. Ulla bör-
jade kontakta konstnärer som var med-
lemmar i Fyrsällskapet och bodde på 
västkusten och några andra som målade 
tavlor med fyrar på. Ann-Sofie skissade 
på allt praktiskt runt utställningen. Ulla 
fick tag i olika konstnärer som alla tände 
som lysande fyrar på idén. 

Slutligen var det så dags för Sveriges 
genom tidernas första konstutställning 
med endast fyrkonst i olja, akvarell, akryl 
och keramik. Vernissage med drygt 400 
intresserade ägde rum lördag 15 septem-
ber på Galleri Fenix beläget snett emot 
Världskulturmuseet i Göteborg. Detta 
passade verkligen bra men nu var det 
fyrkultur och kanske inte världskultur. 

Följande 17 konstnärer ställde ut varav 
10 var medlemmar i Svenska Fyrsällska-
pet (f): Rolf Allan (f), Ingegerd Ander-
berg (f), Jan Bergman, Annamaria Frau-
sin, Annika Hedborg, Anita Helldner (f), 
Nils Holm (f), Ann Holmdahl (f), Marle-
na Jonasson, Birgitta Killander (f), Inger 
Landström, Heinz Roeger, Lisa Roxvall, 
Lena Johanna Sjöberg (f), Ulf Svening-
son (f), Göta Therén (f) och Lars Wäs-
sing (f). Det blev en synnerligen trevlig 
lördagseftermiddag med mängder av 
glada människor som minglade, pratade 
och beundrade alla 113 konstverken.

Lördagen den 22 september för-
handspresenterades även den 2 dagar 
innan utkomna Fyrhandboken på ut-
ställningen. En hel del medlemmar kom, 
köpte den, tittade på alla konstverk, 
minglade och åt lite av det tilltugg som 
Fyrsällskapet bjöd på.
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Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok 

Nu har den kommit ut, Svenska Fyrsällskapets 
Fyrhandbok! 

Boken är nog den mest omfattande bok som 
publicerats om Sveriges fyrar och fyrhistoria. 
Den är dessutom lätt att ta med sig i fickan 
då dess storlek är 24 x 125 x 174 mm d.v.s. 
ungefär som fågelskådarböcker.

Fyrhandboken har hårda pärmar, är helt 
i färg med 320 sidor och två översiktskartor 
som visar fyrarnas placering. Den beskriver 
detaljerat i ord och bild 116 fyrplatser  
(2 sidor per fyrplats) med uppgifter 
om fyrens historia, tekniska data och hur 
man tar sig dit inklusive en sjökortsbild som visar 
var fyrplatsen är belägen. Fyrhandboken innehåller även ett 
omfattande kapitel om fyrhistoria och fyrteknik (36 sidor), information om 
Svenska Fyrsällskapet och 31 lokala svenska fyrföreningar (33 sidor) samt en 
förteckning på fyrlitteratur. Den illustreras med c:a 450 färgbilder inklusive en 
sjökortsbild per fyr.

Boken kostar 235:- (200 + kuvert & porto 35) för medlemmar och 310:- för 
icke medlemmar (275 + 35). Du beställer den genom att sätta in beloppet på 
Svenska Fyrsällskapets PG konto nr 1968 420 – 8. Uppge ditt medlemsnummer 
samt namn och adress.

Esbjörn Hillberg Donsö 2007-09-10
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Besöksfyrar i Sverige, vad händer?
Esbjörn Hillberg

Sjöfartsverket (SjöV) äger 6 fyrar (Örskär, Hoburg, Ölands Norra Udde, Ölands 
Södra Udde, Kullen och Vinga) som är öppna för allmänheten. Visningar sker via 
lokala arrangörer som betalar en årlig avgift till SjöV för rätten att visa fyren och ta 
inträde. Jag har just rest runt i Danmark på Fyrsällskapets fyrresa och läste då i en 
dansk tidning att det Danska Farvandsväsendet har 17 fyrar öppna för allmänheten. 
Farvandsväsendet visar dessa fyrar själva. Tidningsartikeln påminde mig om vad SjöV 
initierade för snart 2 år sedan. 

Tidigt år 2006 blev jag till min glädje inbjuden till SjöV i Norrköping för att 
diskutera möjligheterna att öka antalet visningsfyrar i Sverige. Man bildade en 
liten grupp bestående av 5 man från SjöV, en konsult från Räddningsverket och 
undertecknad som skulle utarbeta visningsidéer. Vi hade fyra mycket positiva kreativa 
möten i Norrköping. SjöV:s personal åkte tillsammans med Räddningsverket på 
studiebesök till ett antal fyrar och kollade säkerhetsaspekter och vilka kompletteringar 
som behövde göras i besöksfyrar. Vi arbetade fram ett standardiserat kontraktsförslag 
som skulle användas mellan SjöV och den som visade fyren. Vi valde ut ytterligare 
22 av SjöV:s fyrar där kontrakt skulle tecknas med någon som visade fyren. Vi enades 
dessutom om ytterligare c:a 13 fyrar som kunde hållas öppna någon gång då och då 
exempelvis under den Internationella Fyrdagen. Vi får som tidigare öppna många 
fyrar under fyrdagen och där är Sverige bäst i hela världen men vad har hänt mer?

Gruppen var helt överens om vad som skulle göras när vi var klara senhösten 
2006. Det enda som har hänt därefter är att SjöV skrivit om och infört uppdaterade 
avtal för 4 av 6 fyrar som redan har visningstillstånd. Man har också säkerhetsskyddat 
dessa i bästa möjliga mån beträffande kläm- och fallskydd samt brand och 
utrymning enligt brandmyndigheternas krav. Jag förstår att Sjöfartsverket inte vill 
ha människor okontrollerat i sina fyrar speciellt om det är osäkert och då fyrarna 
är sjösäkerhetsanläggningar även om man planerar att dra in flera fyrar och minska 
sjösäkerheten. SjöV:s ledning vill inte heller spendera extra pengar på ombyggnationer 
för att höja säkerheten i fyrarna. Jag tror inte att man har beräknat dessa kostnader 
och inte heller satt dem i relation till de intäkter som genereras genom visningar. 
Detta görs redan framgångsrikt bland annat av det engelska fyrväsendet Trinity 
House. Jag hoppas också att SjöV även kan lära lite av sjöfartsverket i Danmark där 
man har färre fyrar än i Sverige, men ändå håller 17 fyrar öppna för allmänheten trots 
att fyrintresset är mindre i Danmark än i Sverige. 

Jag vet genom mina kontakter med svenska fyrvandrarhem, fyrkaféer och 
liknande att de otroligt gärna vill ha tillstånd att visa ”sin” fyr för besökare och att 
de är beredda att betala en del av visningsavgifterna till SjöV. Jag hoppas att SjöV 
visar förtroende för det svenska folket och låter dem se några fler av sina unika 
fyrplatser som utgör en betydelsefull del av landets unika maritima kulturarv. Jag 
vet att Sjöfartsverket skulle få mycket positiv reklam genom en sådan aktivitet vilket 
nog vore nyttigt när man nu försöker dra in en massa fyrar och endast får mycket 
dålig reklam.
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Till 
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 
Näringsminister Åsa Thorstensson

Sveriges fyrar, ett kulturarv av stor betydelse som måste värnas.
(Detta brev översänds också i elektroniskt format.)

Vi tillskriver Er i denna fråga som oroar oss mycket eftersom många betydelsefulla 
kulturhistoriskt byggnader riskerar att försvinna om inte Kulturdepartementet och 
Näringsdepartementet snabbt agerar.

Staten har ett stort ansvar för bevarandet av den nationella skatt som fyrarna och 
fyrmiljöerna utgör. Detta ansvar har Sveriges Riksdag på olika sätt gett klart uttryck 
för;

•	 Enligt kulturminneslagen är det en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla, såväl enskilda som 
myndigheter. I lagen nämns särskilt ”sjömärken och likartade anläggningar 
för samfärdsel.” (Sveriges första kulturminneslag tillkom 1666, svenska 
folket har en lång tradition av att slå vakt om sitt kulturhistoriska arv)

•	 I förordningen (1988:1229)om statliga byggnadsminnen m.m. slås fast (§ 
12) att Riksantikvarieämbetet skall, i samråd med de myndigheter som 
förvaltar byggnaderna, upprätta en förteckning över byggnader som inte är 
statliga byggnadsminnen men som ändå är kulturhistoriskt värdefulla. 

•	 I de svenska miljökvalitetsmålen slår Sveriges Riksdag fast att senast år 
2005 skall en strategi finnas för hur kustens och skärgårdens kulturarv och 
odlingslandskap kan bevaras och brukas. Berörda myndigheter skall senast 
2005 ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla 
natur och kulturmiljöer i eller i anslutning till sjöar och vattendrag och 
som behöver ett långsiktigt skydd. Senast år 2010 skall minst hälften av de 
skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd. Senast år 2010 skall minst 
70 % av kust och skärgårdsområdena med höga natur- och kulturvärden 
ha ett långsiktigt skydd.

Sjöfartsverket har trots detta beslutat att avveckla och riva en stor del av sitt 
innehav av fyrar. Vilka fyrar som skall avvecklas bedöms endast utifrån det nautiska 
behovet. Beslut om vilka fyrar som kommer att avvecklas kommer att fattas under 
hösten 2007. I flera fall rör det sig om fyrar med mycket högt kulturhistoriskt 
värde, se bilaga 1. Sjöfartsverket anser att man endast behöver ta hänsyn till 

Svenska Fyrsällskapets korrespondens med
Sjöfartsverket och regeringen
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fyrens nautiska funktion, se bifogat brev från Sjöfartsverkets generaldirektör (bil 
2). Reaktionerna från människor och organisationer i kustlandskapet och från 
representanter för det rörliga friluftslivet har varit stark. Från båtlivet hävdas också 
fyrarnas betydelse för säkerheten till sjöss.

Vi vänder oss nu till Kulturdepartementet och Näringsdepartementet då vi anser 
att 

1. Sjöfartsverkets avvecklingsplaner måste avbrytas tills dess att de fyrar och 
fyrplatser som skall bevaras i enlighet med gällande lagar och riksdagens 
miljö- och kulturmål identifierats. Om detta inte sker riskerar vi att 
ovärderliga kulturhistoriska minnesmärken går förlorade för alltid. (Se 
bilaga 3) 

2. Det måste klargöras vem som konkret har och skall ta ansvar för statens 
kulturhistoriska ansvar i denna fråga. 

3. Det är nu nödvändigt att utarbeta en plan för hur man finansiellt 
skall säkra bevarandet av de mest värdefulla svenska maritima 
kulturbyggnaderna. Många länder har redan säkrat en sådan finansiering av 
sina mest bevarandevärda fyrar. Detta kan i Sverige enligt vår uppfattning 
bäst göras genom bildandet av en Svensk Nationell Fyrstiftelse, en modell 
som vi redan diskuterat med Riksantikvarieämbetet. 

Vi är mycket angelägna om att bidra i detta arbete så att en långsiktig lösning 
kan fås fram på kort tid. Vi kan och vill medverka till att rätt fyrar och fyrmiljöer 
bevaras och att olika möjligheter att engagera lokala organisationer och sponsorer 
tillvaratas. Vi är övertygade om att detta arbete kan resultera i att många fyrar kan 
bevaras och även hållas tända (vad är en fyr utan ljus?) utan stora kostnader för 
staten. 

Vi bifogar i bilaga 4 ett konkret förslag angående bildandet av en Nationell 
Fyrstiftelse och en budget för en sådan stiftelse.
Vi ser fram emot ett positivt svar och ett snart sammanträffande om denna för våra 
hundratusentals medlemmar och andra svenskar viktiga fråga.

Med vänliga hälsningar

Birger Svanström    Esbjörn Hillberg
Ordförande Svenska Hembygdsförbundet. Ordförande Svenska Fyrsällskapet
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Boktips

Sedan följer kapitel med stångmärken, båkar, kummel, fläckar, stenar, tavlor med 
mera. Därefter en resa i bild och text längs kusten från Svinesund till Haparanda. 
Den avslutas som sig bör med ett rikt register. 

Boken är på 152 sid. och trådhäftad med mjuka pärmar. Specialpris för Svenska 
Fyrsällskapets medlemmar: 175:- inklusive porto. Boken kan beställas av Johnny Sö-
derlund 0321-20 312 eller johnny@ueab.net
       Leif Elsby

I skenet av en Heidenstamsfyr     
av Elisabeth Kaldén 

Elisabeth skrev från början denna bok för sina nära då hon önskade dokumentera 
några äldre släktingars liv. Dessa har under ett par generationer bott och arbetat som 
fyrvaktare och fyrmästare på bl.a. Väderöbod och Måseskär. Boken baseras på an-
teckningar gjorda av hennes farfar och farmor Olof och Ruth Kaldén, intervjuer med 
hennes farmor och anteckningar av hennes far Carl-Olof Kaldén. Boken innehåller 
ett flertal svartvita fotografier från släktens fotoalbum.

Då flera vänner ville köpa Elisabeths släktbok har hon nu arbetat om den lite 
och kan sälja den till intresserade. Vinsten av försäljningen skänker hon till Stiftelsen 
Måseskär och hoppas att den kan hjälpa dem med deras arbete med att bevara hei-
denstamfyren. Elisabeths bok är mycket läsvärd och intressant. Den ger en levande 

”Sjömärken – vägvisare och kulturminnen”
av Johnny Söderlund

Boken är en guldgruva för den som vill veta 
”allt” om sjömärken och en stor tillgång för 
den som vill informera sig om det som är 
nära - för att sedan kanske vidga horisonten. 
Boken är initierad och rikt illustrerad. 

Flertalet bilder är nytagna och ur ”ka-
jakperspektiv”. Ett sjömärke kan tydligen 
se ut hur som helst. Och många är väldigt 
vackra. Och de är ganska många. 429 styck-
en beskrivs. Bilderna väcker nyfikenhet. För 
att stilla den finns till varje bild en lagom 
uttömmande text. 

Boken är skriven och fotograferad av 
Johnny Söderlund inom ramen för ett sam-
arbete med statliga intressenter. I den inle-
dande delen tar författaren oss varligt och 
kunnigt från dåtid till nutid. 
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god bild av hur det dagliga livet var på fyrplatserna från tidigt 1900-tal och fram till 
dess att de avbemannades. Det märks dock att den från början var skriven för den 
närmaste släkten då den för den oinvigde kanske innehåller för många släktdetaljer. 
Trots detta är den väl värd sin plats i mitt fyrboksbibliotek.

Boken innehåller 85 sidor, publicerad 2006, ISBN 91-631-8730-2, och kan be-
ställas via författarinnan Elisabeth Kaldén tel 0303-13051, 0737-243608.

      Esbjörn Hillberg 

Utposter, svenska fyrplatser med logi
av Pippi Engstedt

En ny mycket trevlig lättläst informativ bok som beskriver 23 olika svenska fyrplatser 
där man kan bo allt ifrån Väderöarna i nordväst runt hela vår kust till Rödkallen utan-
för Luleå. Boken är mycket rikligt illustrerad med beskrivande trevliga fotografier av 
författaren. Hon har rest runt till alla platserna och vad jag vet också övernattat på 
dem. Köp boken, läs den och utnyttja den genom att åka till många av dessa vackra 
underbara platser. Du hittar all praktisk information i boken som telefonnummer, 
hemsida, öppettider, antal rum/bäddar, möjlighet att få mat, prisnivå, platsens his-
toria och tips på vad man kan göra när man besöker fyrplatsen. Man kan ha många 
trevliga semestrar om man utnyttjar all information i boken. Pippi är journalist och 
har mest arbetat med radioproduktion på Sveriges Radio. Hon debuterade 2006 som 
författare och fotograf med boken Vandrarhem vid vatten.

Boken innehåller 192 sidor, ISBN 978-91-7843-233-2, publicerad 2007 av Bok-
förlaget Arena (www.arenabok.se), och kan exempelvis köpas via www.adlibris.se. 

      Esbjörn Hillberg

Finn et fyr - A Guide to the Norwegian Lighthouses
av Eli Johanne Ellingsve

2006 var det 350 år sedan det första ljuset tändes på Lindesnes. Mer än 200 fyrar 
och mistlurar har visat vägen längs den norska kusten och till havs under denna pe-
rioden. 

Fyrarna har alltid haft en speciell dragningskraft på människan och under den 
sista 10-årsperioden har intresset ökat. Denna handbok ger en inblick i den norska 
fyrhistorien. Den förklarar fyrnamnens anknytning till landskapet och kulturhisto-
rien och förmedlar en glimt av historien kring varje enskild fyr. Boken är rikt illustre-
rad med vackra bilder. Eli Johanne Elingsve är namnforskare och statens namnkon-
sulent för mellersta Norge. Knut Baar Kristoffersen, seniorrådgivare vid Kystverket, 
har skrivit inledningen. 

ISBN 978-82-519-2203-6 Boken är utgiven på Tapir Akademisk Forlag och skri-
ven på norska och engelska, 256 sidor och inbunden. Pris: NOK 295 + porto. Bokens 
nätsida: http://butikk.tapirforlag.no/?q=no/node/958, www.tapirforlag.no 
Boken kan beställas på Tapir Akademisk Forlag, tel. 73 59 84 22, fax 73 59 84 94 
eller e-post: bestilling.forlag@tapir.no.
      Turid Sødal Breistrand 
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Köp av klubbgrejor
Vi vill påminna om hur du skall göra när du köper våra klubbgrejor. 

Priset på de olika grejorna finns på hemsidan (längst ner på första sidan under 
”Köp av klubbgrejor”) och på olika ställen i vårt tryckta material.

Du beställer genom att betala in aktuellt belopp på vårt PGkonto 1968 420 
- 8 och meddelar oss samtidigt vad du vill köpa samt ditt medlemsnummer, 
namn och adress. Varorna levereras när vi har fått din betalning och man har dem 
normalt inom c:a 14 dagar efter man har betalat. 

Om du köper tröjor måste du först ringa Ulla Hillberg 031-972148 och höra om 
vi har rätt storlek i lager. 
      Esbjörn Hillberg

Sjömärken - kustens konstverk
av Magnus Rietz (foto och text) och 
Göran E. Johansson (målningar)

Konstverk beskriver kustens konstverk så kan man kalla denna 
bok som är tygklädd med skinnrygg, stor som en mindre res-
väska och väger så mycket att man måste lyfta den med båda 
händerna. I detta bokkonstverk på 206 sidor får vi följa 85 
svenska sjömärken i Magnus Rietz texter och magiska foton 
och Göran E. Johanssons charmiga målningar. 

Resan bland båkar, kummel och stångmärken går från nordligaste V. Gräddmans-
hällan längs ostkusten till Måkläppen längst i söder, sedan via västkusten till Hällsö i 
nordväst. I Vänern skildras också sex sjömärken. Man anar att ett hantverkskunnande 
utöver det vanliga ligger bakom detta verk - ett praktverk som ges ut i en begränsad 
upplaga av 1000 exemplar. Magnus Rietz har fotograferat med analog kamera och 
sedan tryckt bilderna på helmatt fiberpapper som blektonats. Målningarna av Göran 
E. Johansson är gjorda i olja och akryl på presenning och segelduk, vilket gör att man 
känner havets närhet starkt. Texterna ger även historiska fakta på ett lättsamt sätt 
och ibland dyker utdrag upp ur en av bokens inspirationskällor som är den lilla boken 
”Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken” från 1852.

Med utgångspunkt i boken ställs foton och målningar ut på en utställning som 
efter att ha visats på Sjöhistoriska museet i Stockholm nu vandrar vidare ut i landet. 
Boken finns också med på utställningen att avnjutas i en specialbyggd träställning, 
som även finns för privat försäljning. Och om man inte har råd att köpa bokkonst-
verket ”Sjömärken - kustens konstverk”, finns en vacker affisch till försäljning med 
bokens samtliga skönhetsmärken med. 

Boken ges ut på Balkong förlag i oktober 2007 och kostar c:a 4500 kr exkl. trä-
ställning.
       Pippi Engstedt
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Redaktörens ruta

Varför är tidningen så sen denna gången undrar förmodligen en hel del av Er. Jo, 
det beror på Pater Noster. För att få skildringen av fyrens väg komplett tycker jag 
det är naturligt att återtändningen i slutet av september blir slutpunkten på dess 
långa och ovanliga färd från Hamneskär och tillbaka. 

Varför ges Pater Noster så stort utrymme i Blänket. Jo, detta är en unik händelse 
både nationellt och internationellt sett att en hel fyr fraktas bort från sin hemvist, 
plockas ner i minsta detalj, renoveras, sätts samman, återbördas till sin ursprungs-
plats och återtänds. Därför har Pater Noster fått styra Blänkets innehåll till nästan 
100% och jag hoppas på Er förståelse för att andra artiklar har fått stå tillbaka. 

Genom att de som varit mest delaktiga i projektet fått skriva var sitt avsnitt 
hoppas jag att händelsen blivit belyst ur alla synvinklar och att det blir trevligt för 
Er att läsa om hela händelseförloppet från den egentliga starten för 30 år sedan 
tills att fyren står där som ny igen. Ett fantastiskt arbete av i stort sett ideella 
krafter och genom sponsring har utförts.

Jag hade förmånen att få följa Pater Noster sista vägsträckan från Rönnäng, 
där fyren hängde i en stor kran och såg ut som en liten miniatyr, till Hamneskär. 
Dagen som började i ösregn men slutade med att solen strålade över ön just då 
fyren sattes på plats. Det var ett helt magiskt ögonblick när vi körde tillbaka till 
Rönnäng och man i kölvattnets förlängning såg silhuetten av Pater Noster. 
Allt var som det skulle!

Hur gör man för att få sin artikel/notis publicerad i Blänket? Jo, man tar kon-
takt med mig (kontaktuppgifterna står på omslagets insida) via brev, telefon el-
ler mail. Manuskripten kan vara i elektronisk form eller handskrivna. Det gör 
inget om det finns stavfel eller att grammatiken haltar något. Det ordnar sig, 
huvudsaken är innehållet. Artiklar i elektronisk form skall lämnas som icke låsta 
Word-filer. Eventuella bilder skickas separat antingen som papperskopior (som 
Du får tillbaka efter tryckningen) eller som jpg-filer med hög upplösning. Innan 
Du skickar bildfiler är jag tacksam om Du tar kontakt med mig så att vi kan göra 
upp om hur filerna skall levereras. Jag, som redaktör, bedömer antingen själv, eller 
tar i tveksamma fall hjälp av ordföranden eller hela/delar av redaktionskommit-
tén, om artikeln skall publiceras eller ej. Då artikeln accepterats för publikation 
startar en ganska intensiv brev-/mailväxling till dess att vi båda är nöjda med 
resultatet. Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna hålls. Tro det 
eller ej men varje tidning innebär 4-5 månaders arbete innan den går i tryck. 

Jag ser fram emot att Du tar kontakt med mig. Insamlandet av material för 
nästa nummer har börjat. En del har jag redan fått men än finns det mycket ut-
rymme kvar. 

              Maria Elsby
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Östra Stendörren återtänd
Magnus Rietz

Den lilla farledsfyren Östra Stendörren 
mellan Nämdöfjärden och Jungfrufjärden i 
mellersta Stockholms Skärgård är återtänd. 
Detta har skett i regi av bröderna Mats och 
Thomas Lindström på Lindströms Båtvarv, 
Smådalarö.

Fyren släcktes för några år sedan i ett 
tilltag av spariver från Stockholms Sjötrafik-
områdes sida. Man kan nog med fog säga att 
det var en osedvanligt konstig fyr att ge sig 
på. Farleden som stryker ungefär elva meter 
utanför fyren är en av de av fritidsbåtar mest 
trafikerade farlederna i hela skärgården. 
(Handelssjöfarten har aldrig funderat på att 
ta sig igenom detta nålsöga). Dessutom gör 
leden här en åttiogradersböj och fyrljuset 
har alltid varit en garanti för att man girar i 
tid och inte ränner rätt upp på klippan där 
fyren står. Att släcka denna fyr var ungefär 
lika logiskt som det vore att släcka trafik-
ljusen vid Slussen för att långtradare med 
släp ändå inte kör genom gränderna i Gamla 
Stan.

Östra Stendörren                                                         Foto: Magnus Rietz

En av bröderna Lindström utanför 
Östra Stendörren  Foto: Magnus Rietz
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Söderarm släckt
Magnus Rietz

I slutet av september släcktes fyren Sö-
derarm av Sjöfartsverket. Det skedde 
mer eller mindre i lönndom av fyrarnas 
fiende nr.1 Rolf Bertilsson. Fyrutrust-
ningen, sedan några år, en roterande 
LED-lykta, monterades samtidigt ner 
och avlägsnades från platsen. Man kan 
på goda grunder befara att så skedde för 
att inga ”fyrkramare” ska kunna komma 
och återtända fyren. Inte ens Christian 
Lagerwall, vilken kan anses som den 
mest nyanserade i fyrbevarandefrågor på 
Sjöfartsverket, hade en aning om tillta-
get i förväg. Man kan ju börja undra vad 
det är dom håller på med egentligen. 

Tillvägagångssättet liknar rena jun-
tafasonerna och snart måste vi nog på 
allvar börja ifrågasätta om det egentli-
gen står rätt till i vissa skrymslen på vårt 
kära Sjöfartsverk. För att ta bladet från 
munnen, nämnde Bertilsson verkar vara 
aningen dålig på omvärldsanalys. I ett 
och samma andetag kan han både rela-
tera till sina minnen om den gamla goda 
tidens navigering efter fyrars blink och 
blänk och samtidigt orera om dagens 
sjöfarts ovilja att betala för våra fyrars 
fortlevnad.

Detta samtidigt som han tydligen går 
bakom ryggen och släcker en av huvud-
stadens två angöringsfyrar. Söderarm 
passeras av alla de största kryssnings-
fartygen på väg in till Stockholm om 
sommarmånaderna. Det skulle vara syn-
nerligen intressant att veta vilka av be-
fälhavarna ombord på dessa som tycker 
att våra fyrar är onödiga ur kostnadssyn-
punkt. Kryssningsfartygen, och de står 
för c:a 250 anlöp per år, betalar nämli-
gen ingen farledsavgift alls så för deras 
och deras passagerares del är det nog 
bara trevligt om det blinkar lite här och 
där på väg mot Stockholms hamn. Även 
om de största fartygen bara går genom 
skärgården den ljusa delen av dagen.

Den forna originallinsen och ljuskäl-
lan sitter dock troligen kvar i Söderarms 
fyr. Det vore nog inget större problem 
att få igång denna igen. Söderarms arren-
datorer har uttryckt en vilja att ta över 
fyringen med hjälp av denna utrustning 
och vi i Fyrsällskapets OCCAS-projekt 
ska göra vad vi kan för att assistera i de-
ras strävan.

Lindströmmarna ville ha sin hemmafyr 
tänd igen. Påstötning gjordes till SJÖV. 
Där bemöttes man faktiskt positivt. Ett 
avtal slöts och efter lite ny byråkrati såg 
allt dagens ljus innan saken kunde fast-
ställas och utrustningen återmonteras i 
fyren. Självklart mot en viss summa som 
naturligtvis bestämdes av myndigheten 
vilken också föreslog ett oumbärligt ser-
viceavtal där kostnadsnivån indikerade 
en ganska säker frånvaro av konkurrens. 
Denna visade dock desto tydligare hur 

man beräknar kostnaderna för att över 
huvud taget hålla fyrar igång. Intressant 
beräkningssätt skulle man nog kunna 
säga. Kanhända lägger bröderna detta på 
minnet tills det kommer någon lotsbåt 
eller liknande som behöver varvshjälp i 
Dalarötrakten…

Så länge gratulerar Fyrsällskapet 
bröderna Lindström till ett underbart 
initiativ. 
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Svenska Fyrsällskapet
Hemsida: www.fyr.org    E-mail: 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-mail: bertil_oestling@glocalnet.net

Redaktionskommitté
Redaktör Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
 Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 Jämjö, tel. 0455-50021
 Lars Eléhn, G. Örnäsgatan 20, 662 31 Åmål, tel. 0532-71854
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
 Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932

Programkommitté Stockholm
Sammank. Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-665 1118 
 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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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 Vakant
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

En kort rapport från en nordlig latitud
Det har hänt många och stora saker på ”klubben” under vintern. Länsstyrelsen 
har satsat vidare och bl.a. rustat gamla lotsutkiken och anslutit vintervatten som 
ska möjliggöra åretruntboende uppe i fyrhuset.

Vi, föreningen Arena Bjuröklubb, har investerat i ett nytt restaurangkök i 
fyrvaktarbostaden samt ytterligare förbättrat tillgängligheten i området.

Skellefteå kommun har stor fokus på Bjuröklubb och planerar ytterligare 
satsningar tillsammans med Länsstyrelsen och vår förening. Vi har sökt stöd för 
att inreda lotsutkiken så att historien och karaktären kan återskapas. Och söker 
nu dokumentation om hur en lotsstation var inredd och bestyckad? Det skrevs 
enligt uppgift loggböcker.

Vi har ett stort växande intresse från grupper som vill besöka Bjuröklubb och 
ta del av historien.  Vad svarar man på följande fråga som kommer allt tätare från 
irriterade och besvikna besökare. ”VARFÖR LÅTER NI FYREN FÖRFALLA?” 

      Staffan Markström



Pater Noster i Marstrands hamn
Foto: Magnus Rietz


