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Redaktörens ruta

På fleras begäran flyttar jag fram ”Redaktörens ruta” till början av Blänket. Det 
kan i vissa lägen vara praktiskt eftersom jag ibland refererar till artiklar/notiser 
inne i tidningen. 

På sidan 37 i detta nummer kan du läsa om ett projekt som startats för att 
dokumentera fyrpersonal på tidigare bemannade fyrplatser. Ett intressant, omfat-
tande och tidskrävande arbete. Ur materialet kan man redan nu utläsa att det på 
intet sätt var ovanligt att sönerna följde i fädrens fotspår och att döttrarna inte 
så sällan gifte sig med fyrvaktare eller lotsar, alltså man stannade kvar i den miljö 
där man vuxit upp. 

Under hösten har jag intervjuat en mycket färgstark person, Lars Zimmer-
man, från Göteborg. Vi träffades på fyrskeppet Fladen i Martiman i Göteborg, 
bara detta en inspirerande miljö för en intervju om fyrskepp och fyrliv. Lars väl 
rustad med berättelser från sitt fyrliv och jag utrustad med bandspelare. I vår-
numret av Blänket kan du läsa resultatet. 

Vid flera tillfällen har jag efterlyst berättelser från de som varit fyrvaktare el-
ler vuxit upp på en fyrplats. Flera har skrivit något och andra har hört av sig men 
sagt sig inte ha förmågan att skriva ner något själv. Likaså har man tyckt, ”att	det	
var	väl	inget	att	berätta	om”. Jo, det är verkligen viktigt att få något nedtecknat 
från en epok som aldrig mera återkommer. Skulle det kunna vara ett alternativ att 
jag eller någon annan rycker ut med bandspelaren i högsta hugg för en pratstund 
där vi sedan gemensamt tar fram något som kan publiceras. Du kan kontakta 
mig, Maria	Elsby	antingen	per	 telefon	0523-22139,	brev	Terrassvägen	3,	450	34	
Fiskebäckskil	eller	email	maria.elsby@telia.com.

Något som slagit mig är att vi haft många negativa rapporter om Sjöfartsver-
kets skötsel eller brist på skötsel av fyrar och fyrplatser. Det jag efterlyser nu är 
något positivt. Sjöfartsverket gör mycket bra, varför inte berätta om detta också. 
Jag uppmanar därför härmed någon/några från Sjöfartsverket att höra av sig. 
Svenska Fyrsällskapet arbetar för bevarandet av våra fyrar/fyrplatser, så att detta 
vårt kulturarv kan föras vidare till kommande generationer, men det betyder inte 
att vi är motståndare till Sjöfartsverket och deras insatser.  

I Lighthouses of Australia Inc., Bulletin - Vol 10 No 2 från maj 2008 har 
Garry Searle skrivit: ”Over	the	past	18	months	I’ve	had	the	pleasure	of	seeing	my	
son	take	an	interest	 in	 lighthouse	heritage.	This	has	also	raised	a	dilemma.	As	we	
travel	around	on	our	lighthouse	trips,	how	do	I	answer	the	question	”Dad	why	did	
they	knock	those	buildings	down?”...	”Dad,	why	didn’t	they	keep	that	beautiful	lens	
in	that	lighthouse?”	How	do	I	explain	to	him	that	we	care	so	little	for	our	heritage.	
Our	generation	will	be	held	to	account	for	what	we	lose.	Will	my	son	have	to	say	to	
his	son	...	”Well	in	your	grandad’s	time,	they	didn’t	feel	it	was	worth	the	money	to	
save	them.””	

Låt inte detta hända hos oss!
              Maria	Elsby
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Ordförandens sektor

Hej på er!

Det mesta Fyrsällskapet gör fungerar nog rätt hyfsat. 
Dock finns det ett par undantag! Dels har vi inte akti-
viteter på så många platser och dels har vi inte lyckats 
starta en Nationell Fyrstiftelse. 

Vi har sedan starten önskat ha programverksam-
het på fler ställen än Stockholm, Göteborg, Skåne 
och Gotland. Tyvärr verkar vi ha för få medlemmar 
för att kunna ordna reguljära aktiviteter på andra 
platser. Om vi lyckas ordna aktiviteter på fler plat-
ser så kommer vi också att få fler medlemmar vilket 
medför utökad aktivitet. 

För att vi skall kunna arrangera nå-
got behöver vi din hjälp. Vi kan även ha 
samarrangemang med hembygdsföre-
ningar, båtklubbar och liknande men 
även då behöver vi lokala tips från dig! 

Beträffande Sjöfartsverkets släck-
ning av fyrar så skrev vi återigen (3 aug) 
till regeringen (Åsa Torstensson) och lade 
fram vår idé om en Svensk Nationell Fyr-
stiftelse med begäran om ett möte snart. 
Vi har också informerat Riksantikvarie-
ämbetet, Statens Fastighetsverk och Fi-
nansdepartementet i frågan. Hoppas att 
vår regering inser allvaret nu när allt fler 
fyrar och fyrplatser antagligen kommer 
att släckas och försvinna varvid Sverige 
förlorar unika maritima kulturminnen. 
En nationell stiftelse skulle kunna rädda 
våra fyrar. Vi arbetar vidare och hoppas 
få ett samarbete med regeringen. När du 
läser detta så har kanske något positivt 
hänt. Låt oss vara optimistiska!

Under sommaren har jag fått rap-
porter från lokala medlemmar att Sjö-
fartsverket har släckt Stora Fjäderägg 
och Utklippan. Söderarm är också släckt 
Troligen kommer en lokal part att ta 
över ansvaret så att Stora Fjäderägg åter 
tänds och detsamma kan ske med Söder-

arm. Det är också möjligt att Fastighets-
verket kommer att se till att Utklippan 
ej förblir släckt. 

Det är underbart att det finns ett 
engagemang runt om i landet. Tack alla 
ni som försöker göra något för våra fyrars 
överlevnad. Vi måste sprida budskapet 
att Sveriges fyrar behöver bevaras speci-
ellt nu när SjöV stänger och släcker allt 
fler. 

Det finns idag drygt 30 lokala fyr-
föreningar som utför en stor bevarande-
insats men många fyrar saknar en stöd-
förening. Du som vill vara mer aktiv och 
kanske vill starta en lokal förening kan 
ringa mig på 031-972148.

Sommaren har annars varit helt fan-
tastisk med ett underbart väder. Ulla och 
jag har, som du kan läsa på andra stäl-
len i Blänket, varit på fyrresor på Åland, 
i Finland, i Norrland, i Roslagen m.m. 
Överallt träffar vi trevliga, positiva fyr-
människor. Detta ger hopp om ett ökat 
engagemang så att många fler fyrar kom-
mer att räddas. Jag önskar oss alla lycka 
till i vårt arbete.

	 Esbjörn,	Donsö	2008-09-05
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20-åring räddade skeppsbrutna 1895

Hjältinnan Beda fick tsarens ring
Mats	Carlsson	Lénart

Fyrmästardottern Beda Alm från Hållnäs var en av det sena 1800-talets 
hjältar i Sverige. Hon räddade livet på fem finska sjömän och fick för det 
medalj av Sveriges kung och en diamantring av tsaren i Ryssland.

Det var på morgonen den 26 maj 1895. 
Det blåste storm på Bottenhavet. I tor-
net på Björns fyrplats i havsbandet ut-
anför Hållnäshalvön stod fyrmästaren 
Karl Magnus Alm och spanade ut över 
det brusande havet. Alm var veteran 
inom fyrväsendet och hade tjänstgjort 
på Björns fyr ända sen den tändes första 
gången 1859. På juldagen 1877 hade han 
förlorat två bröder, fyrmästare, respek-
tive fyrvaktare på grannfyren Örskär, en 
svägerska och en brorson i den s.k. Ör-
skärsolyckan (se Blänket 2008:2). Men 

Karl Magnus Alms eget långa fyrliv hade 
till denna dag varit relativt odramatiskt. 

Kluvet skepp
Alm hade just kallats upp i fyrtornet 
av en sina fyrvaktare för ett skepp var i 
stormen på väg rakt mot den lilla ön där 
fyrplatsen var belägen.

–Är de galna eller vill de avsiktligt 
beröva sig livet, utbrister fyrmästaren.
Skeppet var den finländska galeasen 
Hebe. Skutan hade sprungit läck och 
den utpumpade besättningen lät Hebe 
driva på klippön. Galeasen som hade 
Björneborg som hemmahamn klövs i två 
delar.

Fyrpersonalen ryckte förstås genast 
ut med två mindre båtar. Men ingen av 
de tre männen som jobbade på Björn var 
längre någon ungdom. Fyrmästare Alm 
skulle snart fylla 60 och hans två fyrvak-
tare var i samma ålder. Räddningsarbetet 
blev en nästan hopplös kamp i det svåra 
vädret. De tre fyrmännens krafter tröt 
ganska snabbt, samtidigt som sjömän-
nen ombord allt mer desperat skrek på 
hjälp.

Men Karl Magnus Alms 20-åriga 
dotter Beda var också med i en av bå-
tarna och nu tog hon initiativet. Hon 
lyckades ta sig ut till vraket och slå tåg 
om de fem männen. En riskabel insats 
som krävde stort mod. Tillsammans med 
fyrplatsens övriga kvinnor bar hon de 

1895	 års	 hjältinna	 -	 fyrmästardottern	
Beda	Alm	(1874-1953)
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skeppsbrutna sista biten genom vattnet 
in till land. 

Fick 40 kronor
En av de räddade dog dock strax efter 
han räddats. Det var styrmannen Ollén 
som en stund tidigare träffats av riggen 
som föll ner mot det kluvna skeppets 
däck. Även de andra räddade sjömännen 
var mycket medtagna. Det gällde sär-
skilt kaptenen A. A. Liljebäck som dog 
ett 10-tal dagar senare, när han som pas-
sagerare på ångaren Carl von Linné var 
på väg hem till Finland.

En annan besättningsmedlem, Carl 
Gustaf Nordman, var inte bara matros 
ombord utan även fartygets ägare, han 
hade precis köpt det. Han var full av 
tacksamhet mot sin räddare och skrev 
ner en skildring av händelsen som senare 
låg till grund för att Lotsverket belönade 
de tre männen i fyrpersonalen och en av 
fyrvaktarsönerna med 20 kronor per per-
son. Medan Beda Alm fick 40 kronor!

”Gud gav mig krafter jag inte har”
Räddningsinsatsen blev omskriven i 
pressen och efter en tid tilldelades Beda 
såväl silvermedalj från kungen som en 
diamantring från ryske tsaren (eftersom 
Finland vid denna tid var ryskt). Motive-
ringen för silvermedaljen löd: ”Beda	Alm	
har	arbetat	med	ett	mod	och	en	kraft	som	
vida	överstigit	vad	man	av	en	kvinna	kan	
vänta..”	 Beda Alm försökte dock själv 
tona ner sina insatser. 

”Gud gav mig krafter jag inte har”, 
sa hon till tidningen Idun 1896.

Så småningom la sig uppståndelsen 
över den späda fyrvaktardotterns herois-
ka insats i vårstormen. Själv lämnade 
hon en tid senare för alltid de kusttrak-
ter där hon var född och uppvuxen och 
flyttade in i landet. Hon hade gift sig 
med en lärare och bodde i många år i 

Efter	uppståndelsen	kring	Hebe-räddning-
en	gifte	sig	Beda	Alm	med	folkskolläraren	
Frans	 Rydéen	 och	 flyttade	 till	Torsåker	 i	
det	gästrikska	inlandet.	
Här	med	döttrarna	Göta	och	Svea.

Torsåker, Gästrikland där maken, Frans 
Rydéen, fått en tjänst. Som pensionärer 
flyttade paret till Kisa i södra Östergöt-
land där de njöt sitt otium i sin villa 
Skogsfrid. 

I början av 1950-talet gjorde den 
lokala tidningen i Kisa en intervju med 
Beda Alm Rydéen, hon var då ungefär 
75 år. Där berättade hon bl.a. om sin 
bakgrund och uppväxt på en liten blåsig 
ö. Men hon nämnde inte med ett enda 
ord fartyget Hebes dramatiska under-
gång och sin egen insats i samband med 
denna händelse. Förmodligen visste inte 
heller intervjuaren – och då sannolikt 
inte heller hennes grannar och bekanta 
i Kisa – hur omskriven och känd inter-
vjupersonen varit under en period cirka 
55 år tidigare. 
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Fyrsläkten Alm

Hjältinnan Beda Alm tillhörde en av de svenska släkter där fyrvaktaryrket gick i arv 
i generationer. Alms var en framstående ”fyrsläkt” som hårt drabbades av den svåra 
Örskärsolyckan 1877 som vi skrev om i Blänket 2008:2.

En av de få som idag minns Beda 
Alm är hennes barnbarn Ing-Marie 
Böhm och Kristina Lennestedt. 

–Mormor hade en stark längtan till 
havet och vattnet. Hemma på verandan 
i Kisa satt hon ofta och virkade och tit-

tade ut över sjön. Jag hörde aldrig henne 
nämna något om sjödramat. Hon var en 
tystlåten men handlingskraftig kvinna, 
säger Kristina Lennestedt.

Ing-Marie	 Böhm	 och	 Kristina	 Lennestedt	 är	 hjältinnan	 Bedas	
barnbarn.	Här	med	mormors	ryska	ring	som	hon	fick	efter	räddningen	
av	Hebe-männen	1895.																																				Foto: Frost form&foto

Stamfader för fyrsläkten Alm var Anders 
Ersson Alm (1789-1850). Han var bond-
son och född i Onslätta, Tierp. Enligt 
uppgifter som hans barnbarn Beda Alm 
Rydéen lämnade i en tidningsintervju 
i början på 1950-talet deltog han i det 
Finska kriget 1808-09 och därefter fick 
han arbete som fyrdräng på Örskär, en 
av Sveriges få fyrplatser på den tiden.

1828 befordrades Anders, 39 år 
gammal, till fyrmästare på Örskär. Un-

gefär samtidigt gifte han sig med Brita 
Stina Olsdotter, som var född på Gräsö 
1805. Paret fick fem söner och en dot-
ter (men hon dog efter endast tre må-
nader).

Samtliga Anders och Brita Stinas 
söner skulle med tiden hamna i Lotsver-
kets tjänst, fyra som fyrvaktare och en 
som lots. Och många av deras barn i sin 
tur kom att fortsätta traditionen.
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Bröder tog över efter far
Den äldste sonen var Erik Olof Alm (f 
1832) som fadern anställde som fyrbi-
träde i juli 1850. Tre månader senare 
dog fyrmästare Anders Alm, 61 år gam-
mal och Erik Olof tog över som chef för 
Örskärs fyr, trots att han ännu inte var 
20 år fyllda. 

Erik Olof anställde i sin tur sin bror 
Petter Alm som fyrvaktare. I 25 år skulle 
bröderna Alm arbeta tillsammans på 
Örskär innan deras liv ändades av den 
s.k. Örskärsolyckan på juldagen 1877 
(se Blänket 2008:2) där 15 av fyr- och 
lotsplatsens invånare miste livet. Alm-
släkten drabbades hårt av olyckan där 
förutom bröderna också Erik Olof Alms 
son och Petter Alms hustru omkom.

Fyrsläkten	Alms	”stammoder”,	Brita	Stina	
Alm,	född	på	Gräsö	1805.	Efter	sin	makes	
bortgång	 1850	 var	 hon	 under	 några	 år	
själv	 anställd	 som	 fyrbiträde	 på	 Örskär,	
där	 hennes	 son	 Erik	 Olof	 tagit	 över	 som	
fyrmästare	och	den	andre	sonen	Petter	var	
fyrvaktare.

34 år på samma fyrskepp
De två andra sönerna till Anders Ersson 
Alm, som också blev fyrvaktare, var dels 
Karl Magnus som år 1859 anställdes på 
den då nya Björns fyr i Hållnäs där han 
skulle bli kvar i mer än 40 år och dels 
Lars Fredrik som i mer än 30 år var fyr-
mästare på Finngrundets fyrskepp. Den 
femte sonen, Johan, blev mästerlots i 
Gävle.

Karl Magnus Alm tjänstgjorde i 
cirka 40 år på den isolerade Björn, först 
som fyrvaktare men från 1869 som fyr-
mästare. Sedan flyttade han med sin 
hustru till Öregrund där han levde som 
pensionär i nästan 25 år. Han var far till 
hjältinnan Beda Alm.

Lars Fredrik Alm var först på sjön 
i många år, inte minst som styrman på 
skutor i englandsfart. Han var 35 år då 
han gick in i Lotsverket, som fyrvak-
tare på Finngrundets fyrskepp som var 
baserat i Öregrund. Året var 1878 och 

Karl-Magnus	Alm	 (1835-1924),	 fyrvak-
tare	på	Björn	1859-69	och	fyrmästare	på	
samma	fyrplats	1869-99.
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några månader tidigare hade han mist 
två bröder, en svägerska och en brorson i 
Örskärsolyckan. Ändå valde han just vid 
denna tidpunkt att uppta faderns och 
brödernas yrke. 

Lars Fredrik befordrades redan 1881 
till fyrmästare på Finngrundet, en tjänst 
han skulle inneha ända till sin död 1912 
(då han var 70 år gammal). Att tjänstgö-
ra på samma fyr/fyrskepp i mer än 34 år 
är inte helt unikt men mycket ovanligt.

År 1885 tilldelades fyrmästare L.F. 
Alm engelsk silvermedalj för räddandet 
av en engelsk fartygsbesättning. 

Tragedi igen
Även Lars Fredriks två söner gick i sam-
ma spår – Albin Alm började i 20-årsål-
dern som matros på lotsångaren Stock-
holm men fick 1908 en tjänst som fyr-
vaktare på Grundkallens fyrskepp och 
blev 1912 fyrmästare på Sydostbrottens 
fyrskepp. 1914 kom han till Söderarm 

Lars-Fredrik	 Alm	 (1842-1912)	 var	 fyr-
mästare	 på	 Finngrundet	 i	 31	 år,	 till	 den	
dag	han	dog.

där han blev kvar som fyrmästare fram 
till sin pensionering 1938. Då flyttade 
han tillbaks till Öregrund, där han var 
född och uppvuxen.

Den andre sonen Theodor Alm 
började på fyrskepp 1891. Han arbe-
tade tillsammans med sin far på Finn-
grundet när han och fyrvaktarkamraten 
Zetterberg försvann under en färd med 
en livbåt mellan fyrskeppet och basen 
i Öregrund. Det var i september 1901. 
Båten påträffades tom en tid senare men 
männen som seglat den hittades aldrig. 

I båten fanns dock en vagga som 
Theodor Alm snickrat mellan sina vak-
ter på fyrskeppet, en vagga avsedd för 
det barn som hustrun Augusta gick och 
väntade hemma i Öregrund. 

Fler generationer
Johan Alfred Alm var född på Örskär 
1874 och blev föräldralös på juldagen 
1877 då föräldrarna, fyrvaktaren Petter 
Alm och hans hustru omkom på hemväg 
från julottan.

”Lots-Janne”	Johan	Alm	(1840-1921)	var	
Anders	Alms	näst	 yngste	 son.	Mästerlots	
vid	Gefle	lotsplats	från	1881.
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Albin	Alm,	son	till	Lars	Fredrik	Alm,	gifte	
sig	i	Stockholm	år	1900	med	västgötskan	
Ellen	Ekström.

Theodor	 Alms	 barnbarn	
Kerstin	Pettersson	med	 vag-
gan	 som	 hennes	 morfar	
snickrade	 ombord	 på	 Finn-
grundet	 sommaren	 1901.	
Theodor	Alm	och	en	annan	
fyrvaktare	 omkom	 under	
en	 färd	 från	 fyrskeppet	 till	
Öregrund,	 men	 kropparna	
påträffades	 aldrig.	 Vaggan	
däremot	fanns	kvar	i	båten.
Foto: Mats Carlsson Lénart

Det hindrade dock inte Alfred från 
att efter några år som sjöman börja en 
karriär i fyrväsendet. Han antogs i Lots-
verket 1901 som ersättare till sin om-
komne kusin Theodor Alm och fick ar-
beta på Finngrundets fyrskepp med sin 
farbror Lars Fredrik som chef. 1914 fick 
Alfred tjänsten som fyrmästare på det 
avlägset placerade Kopparstenarnes fyr-
skepp, i närheten av Gotska Sandön. Men 
några år senare blev det betydligt behag-
ligare fyrmästarjobbet på Djurstens fyr 
på Gräsö ledigt och Alfred kunde arbeta 
de sista 15 åren av sin karriär i sin hem-
bygd. Han dog på Djursten 1935, strax 
innan han skulle gå i pension.

Alfred, Theodor och Albin Alm var 
exempel på tredje generationens fyrfolk 
i Alm-släkten. Män med efternamnet 
Alm kan hittas i fyrars och fyrskepps 
personallistor in på 1950- och 60-talen 
och då var det fjärde generationen. Sen 
drogs fyrskeppen in och de flesta fyrarna 
automatiserades på 1970-talet.

En av fyrmännen i fjärde generatio-
nen var Alfreds son Johan Alm (f 1896) 
som började som lotslärling i Öregrund 
på 1910-talet, men som även han så små-
ningom sökte sig till fyrskeppen. Johan 
arbetade 1924-38 på Finngrundet och 

fick sen jobbet som fyrmästare på Syd-
ostbrottens fyrskepp, långt hemifrån och 
dessutom en påfrestande arbetsmiljö där 
risken för kättingbrott var stor. 1946 fick 
han en efterlängtad förflyttning, till det 
inte fullt lika utsatta fyrskeppet Västra 
Banken som dessutom hade sin basering 
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i Öregrund, på bekvämt avstånd från 
hemmet på norra Gräsö. Men Johan Alm 
avled redan året efter förflyttningen, en-
dast 50 år gammal. Han sägs ha varit en 
omtyckt fyrskeppschef. 

Även kvinnorna blev fyrfolk
Och det var inte bara männen som fort-
satte Alm-släktens fyrtraditioner. De tre 
döttrarna till fyrmästare Erik Olof Alm 
på Örskär som blev faderlösa på julda-
gen 1877 gifte sig alla med fyrvaktare 
och lotsar. 

Erika Alm gifte sig med Carl Johan 
Gräsman, som själv mist både far och 
mor i Örskärsolyckan. Han var länge fyr-
mästare på Grundkallens fyrskepp. 

Erikas syster Karolina var jämte sin 
mor, fyrmästaränkan, den enda i släkten 
som blev kvar på Örskär efter olyckan. 
Karolina gifte sig med förmannen på Ör-
skärs lotsstation Ernst Blomberg. Men 
när lotsstationen stängdes 1933 flyttade 
Blombergs in till Öregrund och satte 
därmed punkt för Alm-släktens då 122-
åriga närvaro på Örskär.

Carl	 Alm	 (1871-1932)	 var	 barnbarn	
till	Anders	Ersson	Alm	och	lots	 i	Gävle	i	
nästan	40	år.	Här	som	ung	flottist.

Björns	fyrplats	där	Karl-Magnus	Alm	var	stationerad	i	mer	än	40	år.
Foto: Sjöfartsverkets arkiv
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Lågskär, Märket och Sälskär	
–	fyrpärlor	på	Åland
Olle	Lindskog	(text	och	foto)

Utsikt	över	Lågskär	med	fyrvaktarbostaden.

I strålande solsken och relativt smult vatten besökte 18 fyrentusiaster dessa 
åländska fyrar plus några andra navigationstekniskt intressanta öar i början av juni. 
Allt väl organsiserat av Håkan och Toini Lindberg, boende på Nåtö strax söder om 
Mariehamn.

Lågskär, 59°50,5’N, 19°55’E, var första 
fyren vi besökte. Den ligger i havsbandet 
i Ålands södra skärgård. Denna fyr bygg-
des så sent som 1920. Fyrljusets höjd 
över havet är 42 m. Lågskär har varit 
fyrplats i närmare 400 år.

De övriga fyrarna vi besökte, bygg-
des av ryssarna under den tid som Fin-
land var ett storfurstendöme under ryske 
tsaren åren 1809 – 1917.

Rödhamn, 59°59,1N, 20°6,2’E, hade 
tidigare lotsstation (från 1818) och ra-
diofyr. Det var en säker nödhamn och 
ankarplats för seglande skutor i väntan 
på förliga vindar. Man hade bland annat 
egen krog och sjöfartskapell för inblåsta 
besättningar. Idag är hamnen en välbe-

Fyrvaktarbostaden	 och	 Lågskärs	 42	 m	
höga	fyr.

sökt gästhamn i ÅSS regi (Åländska Se-
gelsällskapet). 
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På Rödhamn finns ett museum med Fin-
lands enda riktade radiofyr. Den vägled-
de fartygen från år 1937 fram till 1970. 

Rödhamns	 museum	 med	 den	 riktade	
radiofyren.

Dunderflisan var för hela gruppen 
ett nytt navigationshjälpmedel med 
lång tradition. Vid dimma kunde man 
med hjälp av en cirka 2 m2 uppallad flat 
sten på berget med en mindre fotbolls-
stor sten, som vickades fram och åter 
på den stora, åstadkomma ett dovt ljud 
som spreds vida omkring. Ljudet, dåti-
dens mistlur, kunde leda fiskarna hem 
från havet. Dunderflisan kallades även 
för dimsten.

Märket, 60°18,1N, 19°8,2E, ligger på 
riksgränsen mot Sverige och 10 NM från 
Åland. Här gjorde man för en del år sen 
en gränsjustering eftersom fyren låg i 

Dunderflisa	 eller	 dimsten.	 Traditionell	
mistlur	 för	 dimmigt	 väder	 demonstreras	
av	fyrresans	arrangör,	ålänningen	Håkan	
Lindberg.

Märkets	 fyr	 med	 förråds-	 och	 generator-
byggnader.	 Alla	 byggnader	 är	 upphöjda	
eftersom	ön	regelbundet	överspolas	av	vå-
gorna	från	Bottenhavet.

Den	 kraftiga	 muren	 skyddar	 Märkets	
fyrbyggnader	från	överbrytande	sjö.

Lunchpaus	i	lä	av	Märkets	fyr.

Sverige men sköttes av Finland. Gränsen 
gick mitt igenom köket. Idag ligger hela 
fyren med tillhörande förråd och genera-
torbyggnader i Finland. Sverige har som 
kompensation fått delar av de finska 
berghällarna på ön.
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Ö förresten. Vid hårt väder överspolas 
hela ön av vågorna. För att inte fyren, 
som byggdes 1885, ska skadas, har man 
byggt en plogformad mur framför fyren 
på norrsidan, som är värst utsatt. Vågor-
nas krafter har dock raserat murens ena 
ända och spolat klippblocken tvärs över 
ön.

Liksom Lågskär saknar Märket och 
Sälskär hamn. På Lågskär och Sälskär 
kunde båten gå in mot klipporna för 
av- och påstigning. På Märket fick vi på 
grund av lågt vattenstånd (40 cm under 

Marhällans	fyr	under	målarens	staffli	på	
Kobba	klintar.

Framför	mistluren	 på	Kobba	klintar	 står	
idag	en	staty		av	en	spejande	lots	med	sin	
kikare	i	naturlig	storlek.	

det normala) ros av Pekka Väisänen både 
fram och åter i en mindre båt som bara 
kunde ta två passagerare åt gången.

Naturstigen på Nåtö gav benen lite 
motion. De blommande orkidéerna på 
naturängarna under de hamlade träden 
stod i sin bästa försommarskrud.

Kobba Klintar, 60°1,8’N, 19°53,2’E, 
ligger precis vid inseglingen till Marie-
hamn. Det är nog bara ett par hundra 
meter till Marhällans fyr på ett litet skär. 
Däremellan passerar alla färjor till Ma-
riehamn – för taxfrispitens skull även de 
som ska direkt till Åbo eller Helsingfors.

Kobba Klintar hade lotsstation från 
1862 fram till 1972. Här fanns från 1910 
också en mistlur i bruk. Idag museum 

Kobba	klintars	gamla	lotsstation	som	även	
rymmer	den	stora	mistluren.

Mistlurens	 megafon	 har	 imponerande	
dimensioner.
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Fullriggaren	 Pommern	 i	 Mareihamns	
hamn.

med mistluren ännu i funktion. Den de-
monstrerades och med en megafontratt 
vars diameter vid öppningen är 3 m blev 
det ordentliga bröl.

Resten av dagen ägnades åt Pommern, 
Ålands Sjöfartsmuseum och briggen 
Tre Kronor. Pommern är en av de sista 
av Gustaf Eriksons fullriggare, som gick 
på vetetraden mellan Europa och Aus-
tralien. Den kom till Mariehamn 1939 
och är nu museum. 

Ålands Sjöfartsmuseum har en di-
ger samling fartygsmodeller och allt som 
hör sjöliv till. Samt en egen avdelning 
om fyrar.

Tre Kronor är en nybyggd svensk 
brigg från Stockholm, som var på sin 
jungfrufärd till Mariehamn. Väl timat. 

Sälskär, ligger i norr på 19°35,8N, 
60°24,7E. Det finns inte speciellt gott 
om säl där utan fyrnamnet kommer av 
skäl som i vägskäl. D.v.s. här delar sig far-

Finlandsbåtarna	passerar	i	det	trånga	sundet	mellan	Kobbe	klintar	och	Marhällans	fyr.	

lederna. Skälskär var väl för svårt att säga 
varför det blev Sälskär istället.
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På Sälskär berättade med inlevelse Bengt 
Häger, som är son till en av fyrvaktarna 
och uppvuxen på ön, om livet och res-
terna av bebyggelsen, samt inte minst 
om den 30 m höga fyren från 1868. Fy-
ren var tidigare försedd med vajerstag-
ning för att inte blåsa omkull. Blåste det 
ordentligt kunde man vid lanterninen 
känna hur fyren svajade berättade Bengt, 
som också skrivit en intressant bok om 
ön och fyrlivet. Även på Sälskär fanns en 
dunderflisa.

Bengt	Häger	demonstrerar	Sälskärs	dunderflisa.

Åland är en sjöfarande del av Finland 
och ålänningarna är stolta över sina ma-
ritima traditioner. Esbjörn intervjuades 
t.ex. av Ålands radio. Håkan hade inga 
större problem att få de två åländska tid-
ningarna att göra hel- respektive halvsi-
desreportage om den svenska fyrresan. 
Ytterligare en händelse som timade bra 
var förstadagsutgivningen av de åländska 
frimärkena med åländska fyrar fredagen 
den 6 juni.

Fyrvaktarnas	 ladugård	 är	 en	 av	 de	 få	
byggnader	som	finns	kvar	på	Sälskär.

Håkan	Lindberg	tackas	för	de	fina	arran-
gemangen	av	Svenska	Fyrsällskapets	ord-
förande	Esbjörn	Hillberg	med	en	modell	av	
en	heidenstammare.
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Jag lyser, alltså finns jag   
En	betraktelse	av	Dan	Thunman

Jag föddes i Herrens år 1740. Egentligen 
tog det nästan två år för mig att födas. 
När jag väl stod där och lät mitt ljus för 
första gången svepa ut över havet, var 
jag mycket stolt. Baronen och arkitekten 
Carl Hårleman var min skapare. Numera 
vet jag att han även ritade inredningar 
till det Kungliga slottet i Stockholm och 
lade grunden till 1700-talets herrgårds-
arkitektur i landet. Ja, det sägs, att han 
även införde den franska rokokostilen 
till Sverige.

Min viktigaste uppgift i livet har va-
rit att, under såväl dagtid som nattetid, 
leda de sjöfarande som komma från norr 
in i Öregrundsgrepen för vidare färd sö-
derut. Min första lysapparat bestod av 
fem paraboliska stålspeglar med olje-
lampor som gav de sjöfarande ledning i 
natten. En av de första sjömännen som 
såg mig beskrev mig som ”den	 präckti-
gaste	fyrbåken,	ej	allena	i	Östersjön,	utan	
och	på	många	orter	ej	ha	sin	like”.

Men åren gick, fyrvaktare kom och 
fyrvaktare gick. Segelfartygen ersattes av 
allt större fartyg med rykande skorstenar. 
Själv fick jag ny och starkare belysning. 
Min gamla fina trälanternin med alla 
blyinfattade glasrutor, som Hårleman 
gav mig, byttes ut efter 110 år och jag 
anpassades efter nya tekniska krav.

Ja, jag har levt ett långt liv och varit 
med om mycket. Ofta pratar besökarna 
om de skeppsbrott som skett i min när-
het och om hur många människor som 
dött. För mig som varit med om alla de 
tragiska olyckorna känns det bättre att 
tänka på alla de tusentals skepp och dess 
sjömän som jag väglett genom mörka 
och stormiga nätter. När jag sett dem 
passera eller ankra upp i min närhet har 

jag känt både sjömännens och deras fa-
miljers tacksamhet.

Men även mer udda händelser kom-
mer jag ihåg. En dag, när jag hade fallit i 
slummer efter en lång natts arbete, vak-
nade jag plötsligt av ett konstigt ljud i 
uppgången. Det lät som en kossa som rå-
made och jag tänkte att nu drömmer jag 
nog. Men det visade sig vara helt riktigt. 
Fyrvaktaren hade glömt att stänga yt-
terdörren, och den betande kossan hade 
nyfiket klivit in i entrén och börjat sin 
vandring upp i snäckgången. Till skillnad 
från andra fyrar så saknar jag nämligen 
trappsteg. Många olyckor har jag för-
hindrat under min livstid men åt denna 
kunde jag inget göra, bara vänta och se 

Örskärs	fyr											Foto: Anders Wahlström
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vad som skulle hända. Utanför började 
folket larma och alla försök gjordes för 
att få ut kossan. Men de var förgäves, 
och hon fick till slut dödas och släpas 
ner igen. 

Nu till mer aktuella och viktiga fun-
deringar. En dag, på 1950-talet tror jag 
att det var, kom några herrar och talade 
om fyrautomatisering. Fyrpersonalen 
skulle dras in och Örskärs fyrplats bli 
öde. Jag funderade mycket över vem 
som då skulle tända och släcka lampor-
na, putsa mina linser och glasrutor, fylla 
på bränsle, ja pyssla om mig i största 
allmänhet. Automatiseringen genomför-
des men jag lämnades inte helt ensam. 
Fyrpersonal blev kvar men de fick mest 
andra uppgifter att sköta. Visst kände jag 
mig förolämpad men ändå beslutsam att 
gå vidare. 

Men för inte så länge sedan hörde 
jag på nytt olyckskorpar kraxa i min 

närhet. De talade om att jag inte längre 
behövdes och att jag skulle släckas. Nu 
kändes det verkligen som om nådastö-
ten var nära. Men hoppet om ljus är det 
sista som överger en gammal stolt fyr. 
Det har nämligen även talats om att jag 
ska få fortsätta att leva. Jag har blivit så 
pass gammal, 268 år, att jag betraktas 
som intressant även av andra än de som 
kommer över havet. De säger att jag är 
en av landets äldsta, stiligaste och mest 
välbevarade fyrar. Jag bockar och bugar 
mig för detta och vill nu avsluta min lilla 
betraktelse med en vädjan till er alla som 
styr över mitt liv: Tänk inte bara på min 
ålder och min skönhet, tänk också på alla 
människoliv jag räddat, visa mig respekt, 
tacksamhet och låt mig få lysa med full 
kraft även i framtiden. Och kom ihåg - 
en släckt fyr är en död fyr!   

Rapport från den Internationella Fyrdagen 
söndag 17 augusti 2008
I år hade vi nog i genomsnitt det sämsta vädret vi hittills har haft under alla 6 år som 
vi har firat den Internationella Fyrdagen. Det regnade och blåste mycket hårda vindar 
speciellt på ostkusten. På Örskär uppmätte man exempelvis NO 23,3 m/s och regn. 
Vissa fyrplatser kunde man inte ens komma ut till utan de måste stängas helt. Vädret 
på västkusten och långt upp i Norrland var dock hyfsat. Vissa fyrplatser firade dagen 
under helgens båda dagar och jag hoppas att ännu fler under nästa år tänker fira den 
Internationella Fyrhelgen då det underlättar för besökare.

Besökssiffrorna var trots det dåliga vädret förvånansvärt höga med drygt 4500 
besökare på 57 fyrar/fyrplatser som vi med hjälp av lokala fyrföreningar, frivilliga 
och Sjöfartsverket höll öppna trots det dåliga vädret. Svenska Fyrsällskapet vill 
framföra ett stort tack till alla som hjälpt oss att genomföra 2008 års Internationella 
Fyrdag. Vi har firat dagen under 6 år, 2003 öppnade vi 33 fyrar med 2500 besökare, 
2004 öppnade vi 52 fyrar med 4500 besökare, 2005 öppnade vi 57 fyrar med drygt 
6800 besökare, 2006 öppnade vi 62 fyrar med drygt 5000 besökare, 2007 öppnade 
vi 63 fyrar med drygt 5900 besökare och i år trots vädret 57 fyrar med drygt 4600 
besökare. Fantastiskt! 
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I år hade Finngrundets Fyrskepp flest besökare med nästan 500 personer och av 
fyrarna hade Morups Tånge mest med 392 besökare, Bönan hade 385, Kullen 300, 
Smygehuk och Ölands Norra Udde 250, Hammarö Skage 200, Bjuröklubb 174, Vinga 
150, Djursten 149, Hjortens Udde 132, Sandhammaren 125, Stavik 110, Ölands 
Södra Udde, 89, Vanäs Udde 88, Högbonden 86, När 84, Landsort 79, Gåsören 74, 
Fårö 59, Grynge ensfyrar 56, Bergudden 55, Utklippan 50, Nidingen och Snurran 
på Bohus Malmön 45, Örskär, Gotska Sandön och Stenkyrkehuk, Segerstad och 
Utlängan 40, Holmögadd, Söderarm, Stora Karlsö, Häradskär, Hanö, Pater Noster, 
Hållö och Väderöbod 30–35, Rataskär, Limö, Svenska Högarna, Hoburg, Måseskär 
och Nordkoster 20-25, Pite-Rönnskär, Lungö och Brämön 10-19 och Rödkallen, 
Sundklubben, Grönskär, Huvudskär, Östergarnsholm, Ingrunden, Garpen, Malö, 
Valö och Ursholmen 0-10.

Fyrdagen/Fyrhelgen firas på många 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 sände även 
TV4 direkt från Djursten vilket var mycket positivt. Sveriges fyrar/fyrplatser blir 
under några dagar mycket omtalade vilket 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). 
Radioamatörerna kunde i teorin tala via radio med totalt 406 fyrplatser i 50 länder 
runt hela världen som under helgen radiobemannades av dem. Mer info finns på 
radioamatörernas hemsida: http://illw.net/2008_list.htm

Vad jag vet så firades den Internationella Fyrdagen av fyrsällskap i: Australien, 
Canada, England, Irland, Scotland, Sverige, USA och Wales men det var säkert fler 
länder som deltog. Det verkar dock som om Sverige även i år har fler fyrplatser öppna 
för besökare än alla de andra länderna tillsammans.

Vi har fått många mycket positiva rapporter från er som deltog. Vissa fyrplatser 
bjöd på fika, andra hade en poängpromenad eller frågesport om fyrar och några hade 
ordnat utställningar samt föredrag om sin fyrs historia.

År 2009 söndagen 16 augusti firas återigen den Internationell Fyrdagen men du 
kan även som på många ställen fira både lördag 15 och söndag 16 augusti vilket 
vi då kallar den Internationella Fyrhelgen. Hoppas att Sjöfartsverket samt andra 
fyrägare fortsätter att bevara, underhålla och sköta sina fyrar så att vi under många 
år kan besöka dessa unika byggnader vilka utgör en viktig del av Sveriges maritima 
kulturarv.

Ett stort varmt tack till er alla som hjälpt till.
      Esbjörn	Hillberg
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Ordningsföreskrifter för Limö eller Bönans fyr
Det kom en dag ett brev till redaktionen med följande innehåll:

Hej	Maria!
För	 många	 år	 sedan	 hittade	 jag	 detta	 papper	 med	 ”ordningsföreskrifter”	 på	 Bönans	
lotsstation	 i	 Gävle.	 Jag	 tyckte	 det	 var	 en	 trevlig	 sak	 så	 jag	 gjorde	 en	 kopia	 av	 det.	
Föreskrifterna	har	nog	en	gång	suttit	i	Limö	fyr	eller	i	Bönans	fyr.	Limön	hör	till	Gävle	
och	Bönan	hör	till	Sjöfartsverket,	men	Bönan	kan	ju	ha	hört	till	Gävle	tidigare.	

Lite	historia	tycker	jag	det	är.

    Lars-Gösta	Larsson, Medl. Nr 3407

Ordningsföreskrifter

1.

2.

3. 

Tillstånd att bese fyren kan af den, som för tillfället å 
platsen har högsta befälet, lemnas ordentliga och nyktra 
besökande till ett antal av högst ......... i sänder på de tider, 
då fyren icke hålles lysande samt personalen deraf icke 
hindras. Sedan besökande i anteckningsboken tecknat 
sitt namn, skall fyrpersonalen med beredvillighet och 
höflighet förevisa fyren, under iakttagande att sidogevär, 
paraplyer, käppar och våta öfverplagg icke få medtagas i 
fyrtornet; att icke någon tillåtes dit uppgå med smutsiga 
skodon eller derstädes röka tobak; att inga namn inristas 
å väggar eller glas samt att all beröring af urverk och 
apparat är förbjuden.

Intet besök må tillåtas utan att någon af fyrpersonalen 
åtföljer den främmande.

Drickspenningar få icke af fyrpersonalen emottagas. 
De frivilliga bidrag, som kunna lemnas till förmån för 
Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutne skola af 
fyrmästarne redovisas.

   Gefle den 5 mars 1911
   Drätselkammarens byggnadsafdelning
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STYRA RÄTT! 

Förslag om Sjöfartsverkets organisation
Bertil	Arvidsson

I maj fick infrastrukturminister Åsa Torstensson ta emot lotsutredningens slutbetän-
kande ”Styra rätt! Förslag om Sjöfartsverkets organisation”. Det var genom ett till-
läggsdirektiv som det ursprungliga uppdraget om lotsfrågor utökades till att även 
omfatta en översyn av Sjöfartsverkets roll och totala verksamhet inklusive en pröv-
ning av det offentliga åtagandet. 

I korthet kan förslagen sammanfattas i några punkter:

1) Sjöfartsverket ska utvecklas till en mer renodlad sektors- och beställar-
  myndighet i framtiden. 
2) Myndigheten övergår från att vara affärsverk till att bli förvaltnings-
  myndighet. 
3) Ansvaret att hålla fritidsbåtsleder och producera sjökortprodukter 
  för fritidsbåtsändamål avvecklas.
4) Lotstransporter och sjömätning ska upphandlas.
5) Lotsrabatterna på Vänern och Mälaren bör avvecklas.

Utredarens förslag är att en större andel av Sjöfartsverkets interna produktion utsätts 
för konkurrens i syfte att effektivisera verksamheten. Konkurrensen ska öka genom 
att verket i större omfattning upphandlar tjänster. 

Sjöfartsverket ska också samla sin fartygskapacitet i en särskild resultatenhet som 
under konkurrensneutrala former ställs till förfogande i samband med upphandling 
av olika verksamheter. 

En konsekvens av att stora delar av produktionsverksamheten avvecklas och ersätts 
med upphandlad verksamhet är att Sjöfartsverket övergår från att vara ett affärsverk 
till att bli en förvaltningsmyndighet. Myndigheten föreslås även fortsättningsvis i hu-
vudsak finansieras med sjöfartsavgifter. 

Den särskilde utredaren, Jonas Bjelfvenstam, lämnar också förslag som innebär att 
det statliga ansvaret inom sjöfartsområdet renodlas.

Båtklubbar, kommuner eller andra intressenter ska erbjudas att överta de fritidsbåts-
leder och kanaler för i huvudsak fritidsbåtar som Sjöfartsverket i dag ansvarar för. 
Det är i storleksordningen 30 % av de farleder Sjöfartsverket nu ansvarar för. Sjö-
fartsverket föreslås också föra dialoger med kommunala och regionala intressenter 
om övertagande av farleder med nyttotrafik av främst regional och lokal karaktär. 
Sjöfartsverkets ansvar för drift och underhåll av farleder och kanaler ska inriktas 
på handelssjöfartens behov. För att underlätta ett övertagande föreslås sammanlagt 
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50 miljoner kronor avsättas för bidrag till huvudmän som övertar ansvar för vissa 
farleder och kanaler. Detta innebär att ansvaret för och finansieringen av fyrar och 
sjömärken, inte minst de som har stort kulturhistoriskt intresse men kanske mindre 
nautiskt intresse, återigen aktualiseras. 

Fyrsällskapet arbetar nu oförtrutet, och inte utan framgång, vidare med dessa frågor, 
dels centralt genom kontakter med t.ex. Finansdepartementet, dels regionalt genom 
bl.a. skrivelser och uppvaktningar i olika Länsstyrelser och kommuner. 

Det är nu mycket välkommet med all hjälp från våra medlemmar. Det viktigaste just 
nu är att göra Länsstyrelser, kommuner och andra intressenter medvetna om att de 
nu föreslagna förändringarna av Sjöfartsverkets organisation innebär ett hot mot fy-
rar, fyrplatsbyggnader och sjömärken så att man regionalt och lokalt hinner förbereda 
åtgärder. Notera också då att Sjöfartsverket enligt förslaget får en särskild kassa för att 
stödja de som är villiga att ta över. I detta sammanhang vill vi påminna alla om riksda-
gens och regeringens fastställda nationella miljö- och kulturmål som bl.a. innebär att 
”senast 2010 skall minst 70 % av kust- och skärgårdsområden med höga natur- och 
kulturvärden ha ett långsiktigt skydd”. Gå gärna in och titta på www.miljomål.nu !

Helt bortsett från de kulturhistoriska aspekterna är mitt intryck att kommuner och 
andra intressenter i allt högre grad inser det kommersiella värdet av att bevara dessa 
byggnader eftersom dom spelar en allt viktigare roll som del av upplevelseturismen 
i skärgården. 

För att Sjöfartsverket i större utsträckning ska kunna samverka med hamninnehavare 
och andra om lotsningsverksamhet föreslår utredaren vidare att ett särskilt regelverk 
skapas som möjliggör detta. 

Vidare föreslås att flygräddningscentralen bildar en gemensam enhet med sjörädd-
ningscentralen som inordnas i Sjöfartsverket. Verksamheterna är redan i dag nära 
integrerade och en gemensam enhet skulle ytterligare underlätta denna samverkan.

Utredningen är nu ute på remiss och svar skall skickas till Näringsdepartementet 
senast 8 augusti. Svenska Fyrsällskapet  kommer givetvis att lämna in ett yttrande 
och om Du har synpunkter så är Du välkommen att kontakta undertecknad på mail 
bertilarvidsson@glocalnet.net

Avslutningsvis ett varmt tack till Berit Blomqvist på Sveriges Skeppsmäklarförening 
som låtit mig använda hennes sammanfattning av utredningen som underlag.

Tillägg till min artikel i Blänket 2008:3 -	”Fyrskepp i nordiska vatten”
Enligt medlem 1054 (Ola Hartwigson): ”Fyrskepp	 nr	 2B	 Almagrundet	 var	
stationerat	på	Malmö	Redd	1952-1969	(sid	22	i	Blänket).	Jag	arbetade	som	extra	
fyrvaktare	1961-1962.”
     Tack	från	Leif	Elsby
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Boktips

Sveriges fyrar 
- Originalritningar 1678-1902
av Anders Hedin
2008, Bokförlaget Max Ström 

Planschverket Sveriges fyrar omfattar cirka 100 ritningar 
av fyrar och fyrskepp. Ritningarna är fotograferade i Riks-
arkivet och Krigsarkivet i Stockholm samt i Sjöfartsverkets 
arkiv i Norrköping. De är uppdelade geografiskt under rub-
rikerna Västkust, Sydkust, Öland och Gotland, Ostkust, 
Stockholms skärgård och Norrlandskust.

Ritningar som tidigare endast kunde studeras i olika 
arkiv (med vita handskar på händerna) har nu blivit till-
gängliga för en bredare allmänhet. Nu kan läsaren i lugn och ro njuta av de vackra 
bilderna, upptäcka intressanta detaljer och få ökade kunskaper om fyrarnas bebyggel-
seutveckling. Här presenteras i första hand fasadritningar för fyrar eller kombinerade 
fyr- och bostadshus, men även mer detaljerade ritningar finns som visar byggnaders 
konstruktioner och material. Dessutom finns ritningar av fyrskepp och olika fyrap-
parater. Även flera spännande ritningsförslag som aldrig kom till utförande lyfts fram 
och kommenteras. Det är bara att välja bland alla godsaker.

Författaren är Anders Hedin, som tidigare skrivit flera böcker om fyrplatser. Ljus 
längs kusten kom 1988 och Lysande skärgård gavs ut 2005. Hedin skrev även bild-
kommentarerna till Max Ströms nyligen utgivna planschverk Sveriges sjökartor. 

Hedin har med sin stora erfarenhet och gedigna kunskaper om det svenska fyr-
väsendet givit träffsäkra kommentarer till ritningarna där han även placerar in fyrarna 
i ett bredare historiskt perspektiv. Dessa bildkommentarer, som också översatts till 
engelska, är samlade längst bak i boken samt på ett löst blad. Boken avslutas med en 
förteckning över upphovsmännen till ritningarna. Många av dessa har Hedin stött på 
i sin tidigare forskning och passar här på att ge oss lite extra information om dessa 
personer. Men även andra mer okända arkitekter och ingenjörer lyfts förtjänstfullt 
fram ur arkivens dunkel. 

Falsterbo	fyr

Här har vi nu kommit i den situationen att flera personer vill recensera samma bok. 
Varför inte? Alla har vi olika syn på saker och ting. De tre recensenterna tycks i varje 
fall vara eniga om att detta är ett praktverk som tillför fyrentusiasten något extra.

      Red.	anm.
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Sveriges fyrar - Originalritningar 1678-1902
av Anders Hedin

Ny tung fyrbok
Ännu en fyrbok har utgivits i riket. Det är monumentalverket ”Sveriges Fyrar” med 
undertiteln originalritningar. Varför titeln sattes till ”Sveriges Fyrar” är lite under-
ligt. Den förefaller mycket olyckligt vald med tanke på att böcker både med titeln 
”Svenska Fyrar” och ”Sveriges Fyrplatser” utgavs för endast några år sedan. Så varför 
då inte kalla verket för ”Svenska Fyrplanscher”, d.v.s. exakt vad boken innehåller? 
Detta vore f.öv. ett helt underbart namn på en så vacker bok som detta är och hade 
nog höjt respekten ytterligare för den.

Författaren, Anders Hedin, har samlat ett antal originalritningar till svenska fyrar 
vilka ofta återges i sin ursprungliga storlek. Dessa gamla, ofta handlaverade, ritningar 
är synnerligen vackra och gör sig suveränt bra i sitt format. Boken är som vanligt med 
Hedins böcker ett under av arkivarbete och bara av den anledningen en prestation 
även om idén med gamla ritningar andas något av lånta fjädrar. I synnerhet som 
detta grepp utfördes av Dan Thunman i dennes bok ”Sveriges Fyrplatser” i början av 
innevarande sekel. Alldeles för få böcker om fyrar skildrar det som utspelas i ämnet 
nu, något som ofta vore viktigare att läsa om för många fyrentusiaster. Ritningarna 
i boken ledsagas av hyfsat kort hållna texter men själva rotandet i arkiven tycks ha 
blivit ett självändamål. Säkert kul för författaren men aningen långtråkigt och i läng-
den troligen rätt svårsmält för den vanlige läsaren. Å andra sidan är ju ritningarna inte 
direkt från igår så det kanske ska vara så.

Nu behöver man dock inte alls läsa i den här boken om man inte vill. Att bara 
titta går lika bra. Planscherna lever sitt eget liv och det räcker. För den inbitne fyrkon-
nässören, om det nu finns några sådana, kan mycket intressant teknikhistoria inhäm-
tas från de ofta detaljrika och synnerligen noggrant utförda ritningarna.

Boken ”Sveriges Fyrar” håller måtten 51 x 30 cm och är en baddare i femkilos-
klassen. Den kan jämföras i storlek och omfattning med den bok om sjömärken som 
undertecknad utkom med hösten 2007. Frågan är ändå om det är riktigt klokt att ge 
ut så här stora och tunga böcker. De ryms varken på nattduksbordet eller i bokhyllan. 
Och ska man bära omkring dem får man tennisarm, vilket inte ens kompenseras av 
lättnaden i plånboken när man köper dem…

    Magnus	Rietz	och	J.	Robert	Wiberg

För den som är intresserad av fyrar och då särskilt fyrarnas arkitektur och bebyggelse-
historia är denna bok ett måste. Men kom ihåg att reservera ordentligt med plats för 
den i bokhyllan. Boken är 51 cm hög, omfattar 215 sidor. Den kan köpas över hela 
landet till ett pris av 1295 kr.  (Se medföljande erbjudandeblad.) 

	 	 	 	 	 	 Dan	Thunman
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Stora Fjäderägg

Resan till Fjäderägg, augusti 2006
Stora Fjäderägg NO Holmön uti Botten-
viken. En upplevelse utöver det vanliga 
för alla som tycker om ensliga platser där 
ingenting hindrar synfältet. För mig som 
är född där något alldeles speciellt.

Att åka över Kvarken till Holmön 
väcker många minnen. Flera dagar i för-
väg lyssnar jag på sjörapportens progno-
ser. Det är den nordostliga vinden som 
är ett spöke här. Nu går båten från Norr-
fjärden, kortare väg och kanske bättre 
för nordost. På min tid gick båten från 
Ostnäs och skulle då runda Lillhällan 
innan färjan kunde länsa in i Byviken.

Men idag är det sommarväder och 
allt är bara en skön sjöresa. Vi lägger till 
i Byviken, ”Slupen” ligger startklar. Den 
fraktar vandrarhemsgäster och fågelmän-
niskor till Fjäderägg och har en alldeles 
egen historia. Det blåser en alldeles la-
gom sydväst och vi seglar till Fjäderägg. 
Alla med erfarenhet av dessa vatten har 

stor respekt för nordost och Trappudden 
som nu skall rundas med hela Bottenvi-
ken rakt in i gattet.

Vi steg iland i hamnen och började 
gå den nu cementerade gången mot fyr-
platsen. Jag fick bo i just den lägenhet 
där jag föddes. Efter några timmar gick 
jag ner till Kroken (hamnen) bara för att 
få uppleva ankomstkänslan på nytt. Att 
gå vägen från hamnen ostörd, känna dof-
ten av ljung, höra sången från telefontrå-
darna. Här har jag upplevt den absoluta 
lyckan vid hemkomst från skolan. Pappa 
hämtade oss på Holmön, mamma vän-
tade med maten. Vi var sex syskon, jag 
var yngst. Att gå mot Kroken, att vara 
sju år och inackorderad hos främmande 
var den absoluta motsatsen. Två år på 
Holmön, fyra år i Umeå, sommar-, höst-, 
jul- och påsklov. Så såg verkligheten ut 
efter skolstarten. Undra på att Fjäderägg 
blivit paradisön för mig.

Syskonskaran	 samlad	 1939	 vid	 fyrmästartrappan.	 Fr.h.	 Rune,	 Lennart,	 Inger,	 Sonja,	
Jörgen	och	jag	själv,	Gudrun,	i	vagnen.	 	 	 				Ur familjealbumet

Gudrun	Lindkvist
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Fyren	på	Stora	Fjäderägg.	
	 	 	 				Foto: Gudrun Lindkvist

Att växa upp på en fyrplats
I samtal med människor med 
en ”normal” uppväxt blir jag 
alltid påmind om hur annor-
lunda detta var. Jag får frågor 
som säger att det är svårt att 
förstå utan egen erfarenhet. 
Fyrplatslivet innehöll så 
mycket som med ögon uti-
från ses som ett äventyr, kan-
ske lite romantiskt. Skräck-
färder på Kvarken och med 
pappas båt, skidfärder, svåra 
tillbud på dåliga isar för att 
nå hemmet. Det skulle bli en tjock bok 
om jag hade den ådran. Men jag skulle 
aldrig byta bort min uppväxt. Såg ibland 
avundsamt på mina skolkamrater som 
fick gå hem efter skoldagens slut, men 
de hade ju inte mitt paradis att längta 
till. Att vakna första dagen av ett som-
marlov kunde kanske väga upp allt det 
jag saknade under skoltiden. Mamma 
kom med choklad på sängen, allt var 
tryggt och ljuvligt. Ett sommarlov var ju 
oändligt just då.

Första återbesöket 
1967 gjorde jag mitt första besök efter 
det att vi lämnade Fjäderägg i augusti 
1951. Jag var då vi lämnade 13 år och 

”Uniformsgubbar-
na”	 tagna	 1939.	
Mannen	till	vänster	
som	står	som	Napo-
leon	 är	 fyrmästare	
Bäckström	 och	 min	
pappa	står	till	höger.	
Mannen	 med	 sig-
nalflaggorna	 är	 en	
flottist.	Kriget	var	ju	
på	gång.			 	
	 	 	
				Ur familjealbumet

allt kändes som ett roligt äventyr. Men 
längtan tillbaka kom redan efter några 
veckor. Sedan dess har Fjäderägg varit 
ett längtansmål där allt var fulländat 
– ett hemma. 

Tillbaka till verkligheten
Jag är född här som jag redan nämnt, 
dessutom en av mina bröder samt en 
fyrmästardotter Bäckström. Trodde vi 
var unika, men här kommer två systrar 
Thurfjell på samma resa, också de födda 
på ön. Det blev mycket att dryfta. Vi 
minns så mycket, men på så olika sätt. 

Jag reser inte hem utan alltid från vid av-
färd från Stora Fjäderägg.
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2008-08-22
Två år har gått, på nytt en resa till Stora 
Fjäderägg. (Den åttonde.)

Denna gång kom initiativet från 
mina två döttrar. Vi skulle åka för att fira 
min 70-årsdag. På nytt bor jag i det rum 
där jag föddes. Vi har en sagolik tur med 
vädret som varit vått, blåsigt och kallt 
under flera veckor. När vi lämnat Norr-
fjärden och kommit halvvägs till Holmön 
klarnar det upp. Nordvästen har mojnat 
och bara dyningen finns kvar. Så denna 
utresa med ”Slupen” går med motor.

En natt på Fjäderägg i vandrarhem-
mets fräscha sängar. Men efter 60 mil 
från Öregrund, överfart och en lång dag, 
så ligger jag där och tittar mot fyren och 
kan inte somna. Då först ser jag att fyren 
är släckt. Vid förra besöket låg jag också 
och tittade mot fyren, men då levde den. 
Ljuset kom in i rummet, allt var som det 
skulle vara.

På något vis kändes det som fyren 
har tappat sin själ. Jag gör en drastisk 
jämförelse med lobotomering.

När vi sitter i ”Slupen” mot Holm-

ön, denna gång med hissade segel och 
en lite för svag sydost tänker jag på för-
ändringens vindar. Fågelstationen blev 
mycket positiv för ön. I dess kölvatten 
startades vandrarhemmet och alla hus 
rustades. Endast fyren står och förfaller. 
Ett monument från en svunnen tid, en 
sorglig relik som speglar den krassa verk-
ligheten.
Vad kan vi göra?

Av vandrarhemmet fick jag en tidskrift 
”Kulturhistorisk vägledning” av Åke 
Sandström.

En propå. I stycket flora och fauna 
står att för bara ett halvt sekel sedan 
fanns knappast några träd och buskar 
på skäret. Fyrfolket eldade upp skogen 
i spisar och kakelugnar. Men så var det 
nog inte för vi ”stal” den ved som drev i 
land från släpen av norrlands skogar. Fin 
massaved, även timmer. Veden hämta-
des med båt, ibland låg stora bröten norr 
på skäret. Sedan kärrades den upp till 
Kroken, torr och fin var den och alldeles 
gratis.

Vägen	till	Kroken=hamnen.	Den	lyckliga	eller	olyckliga	beroende	på	varåt	näsan	pekar.																																																												
	 	 	 	 	 	 											Foto: Gudrun Lindkvist
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Stolthet och positivt tänkande inom företag (Sjöfartsverk)
Jag slutar aldrig att förundras över hur olika företag tänker. Tidigare har jag 
nämnt hur diametralt olika Trinity House, det engelska sjöfartsverket, framtonar 
som företag jämfört med vårt svenska sjöfartsverk. Nu blev jag återigen påmind 
om detta i Trinity House sommarupplaga av deras tidning Horizon. I tidningen 
låg ett snyggt A5 vykort som på framsidan visade 4 vackra bilder på fyrar med 
texten ”Lighthouse Photographic Competition”. På baksidan stod följande text 
som jag översätter till svenska:

”Vi,	Trinity	House	arrangerar	återigen	en	fototävling	för	att	hitta	de	bästa	fo-
tografierna	på	våra	fyrar.	Våra	fyrar	firas	för	sin	skönhet	och	historia.	Vi	äger	och	
handhar	några	av	världens	mest	berömda	fyrar,	många	av	dem	är	kända	byggnads-
minnen	och	belägna	på	ofattbart	vackra	platser.	Vinnande	 fotografier	kommer	att	
presenteras	i	vår	väggfyrkalender	2010.	Segraren	belönas	med	en	vistelse	på	en	av	
våra	fyrplatser.	Många	av	våra	fyrar	är	öppna	och	visas	reguljärt	för	allmänheten.	
Man	kan	dessutom	hyra	och	bo	på	flera	av	dessa	unika	platser.”

Jag tycker att denna text verkligen visar hur stolt Trinity House, det engelska 
sjöfartsverket, är över sina fyrar och vilken positiv anda det finns inom företaget. 
Jag önskar att något liknande kunde hända i Sverige inom vårt svenska sjöfarts-
verk. Genom sina unika platser skulle de lätt kunna få mängder av positiv reklam 
och därigenom en härlig kreativ företagsanda och en stolthet över sitt företag. 

Läs gärna mer och jämför hemsidorna för Trinity House (www.trinityhouse.
co.uk) och svenska Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se).

      Esbjörn	Hillberg

Växtligheten ser ut som tidigare men 
med en ökning av gran mellan fyrhusen 
och hamnen.  Ljungen har tagit över. Vi 
brukade leasa en ko från Holmön under 

40-talets somrar. Idag skulle ingen ko 
kunna livnära sig på ön.

Läs gärna Sandströms tidskrift. Där 
finns mycket att lära om skäret. 

Hyra av fyrbostäder
Som medlem i fyrsällskapet har man från det andra medlemsåret kunnat hyra 
fritidsbostäder genom Sjöfartsverket på följande fyr/lotsplatser: Fårö, Hoburg, 
Sandhammaren, Höllviken, Kullen, Hållö och Vanäs Udde (Vänern). 

Vi har haft denna förmån allt sedan starten 1996. Sjöfartsverket meddelade 
tyvärr oss i slutet av januari 2008 att de under 2008 kommer att omorganisera 
sin verksamhet varefter de tyvärr från 1 januari 2009 inte får erbjuda våra med-
lemmar denna förmån längre.

Men du kan även hyra bostäder på andra fyrplatser! Du hittar information 
om detta på vår hemsida www.fyr.org.  Klicka på FYRAR till vänster och sedan 
näst längst ner på den nya sidan hittar du info om att hyra rum på fyrplatser både 
i Sverige och utomlands.

      Esbjörn	Hillberg
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Fyrresa i Finland tillsammans med 
Finska Fyrsällskapet
Ulla	Hillberg

Efter fyrresan på Åland, som slutade 
måndagen den 9 juni, tänkte vi, d.v.s. 
Esbjörn och jag, ta färjan över till Åbo 
i Finland. Vårt mål var att besöka fyrar 
upp till Vasa, där färjan går till Umeå i 
Sverige, för att slutligen hamna i Söder-
hamn för midsommarfirande.

Esbjörn kontaktade Pekka Väisänen 
som är ordförande i Finska Fyrsällskapet 
för att få reda på vilka fyrplatser som är 
möjliga att besöka utan egen båt. Han 
erbjöd oss då att få följa med på deras 
5 års jubileumsresa som startade torsda-
gen den 12 juni. Vilket tillfälle! 

Vi åkte till Åbo på onsdag och tog in 
på hotell. Vi besökte konstmuseet, dom-
kyrkan, saluhallen och shoppade en del 
fyrböcker. Sedan fortsatte vi till Rauma, 
en gammal stad där många hus är beva-
rade. På kvällen mötte vi 40 medlemmar 
ur Finska Fyrsällskapet vid båtbryggan 
för transport ut till Kylmäpihlaja. Väd-
ret var strålande. På den vindpiskade ön 
uppfördes år 1953 en kombinerad fyr 
och lotsstation. Den ersatte fyrskeppet 
Rauma. Det massiva lots- och fyrtor-
net reser sig 31 meter ovanför grunden. 
Tornet är indelat i 12 våningar. I flygel-
byggnaden fanns bostäder för 12 lotsar, 
8 lotskutterförare och 2 fyrvaktare. Hös-
ten 1999 flyttades lotsverksamheten till 
fastlandet. Tornet är numera ombyggt 
och innehåller trevliga rum med dusch 
och toaletter på varannan våning. Es-
björn och jag fick rummet högst upp i 
tornet. Tala om utsikt. I flygelbyggnaden, 
som numera innehåller kök och matsal, 
blev vi serverade ett smörgåsbord med 
efterföljande fisksoppa.

Kylmäpihlaja	fyr.										Foto: Ulla Hillberg

Nästa dag fick deltagarna en guidad tur 
av ön med dess historia. Esbjörn och jag 
fick en kortare version på engelska. 

Vi lämnade ön och åkte in till Rau-
ma gamla stad där vi åt en god lunch på 
en trevlig restaurang. De finska delta-
garna åkte buss medan Esbjörn och jag 
följde efter i vår bil. Efter lunchen åkte 
vi till ett shoppingcenter där vi fick en 
kvart på oss att handla mat och vatten 
som skulle räcka till nästa dags eftermid-
dag.

Vi fortsatte till Räfsö därifrån trans-
porterades vi ut i omgångar till ön Sebb-
skär med fyr med samma namn. På bryg-
gan i solen satt två män som tar hand om 
alla byggnader där. Vi blev varmt mot-
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tagna med berättelse om ön och sedan 
tilldelning av sovplater. Esbjörn och jag 
skulle sova i gamla radiorummet i med-
havda sovsäckar. Det fanns ingen ström 
och inget vatten, så det var utedass med 
fritt fall och gasoltuber till kylskåp och 
spis.

Vi besökte den gamla lotsstationen 
som lades ner år 1954. Den ägs numera 
av Björneborgs jaktlag. För tillfället var 
den bebodd av en far med två söner som 
höll på att röka sik. På kvällen grillades 
det korvar och kött av alla de slag. 

Påföljande morgon var lika solig och 
härlig som tidigare. Efter frukost bar det 
vidare på nya äventyr. Ön som vi läm-
nade är skogbevuxen och platt som en 
pannkaka. Arbetet med fyrgrunden på-
börjades våren 1873. På en granitgrund 
murade man först en cylinderformig del 
som var 8 meter hög, de återstående 20 
metrarna murades i skorstensmurnings-

Sebbskärs	fyr.																Foto: Ulla Hillberg

teknik. Tornet kalkades vitt och inne-
håller 140 trappsteg. Fyrapparaten kom 
från Frankrike, och vevades runt av ett 
lodmaskineri. Bränslet var från början 
rovolja, senare fotogen. Under långa ti-
der var Sebbskär i bruk endast när vatt-
net var isfritt, d.v.s. 250-270 nätter om 
året. För fyrpersonalen byggdes bostäder 
nära fyrtornet. Det fanns utrymme för 
små åkerlappar och boskap. Fyrvaktarna 
arbetade ett dygn i sänder, sedan följde 
två lediga dagar. En gång i veckan häm-
tades proviant och post från Räfsö.

Från nästa hamn blev det småbå-
tar ut till fyren Yttergrund. Fyren har 
dubbla linssystem gjorda av Barbier & 
Co i Paris. Den övre linsen används vid 
normalt väder, men när sikten försämras, 
kan man också tända den nedre. År 1890 
fick Helsingforsföretaget Maskin & Bro i 
uppdrag att bygga fyren. På verkstadens 
gård i Helsingfors fogades de pressade 
plåtarna ihop till ett 40 meter högt torn. 
Det monterades ner och transporterades 

Yttergrunds	fyr.														Foto: Ulla Hillberg
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till ön Yttergrund där tornet byggdes 
upp igen på en redan murad manshög 
stenfot med en omkrets på 31 meter. 
Det smäckra avsmalnande tornet dela-
des med mellanbjälklag i 10 våningar 
och innehåller 230 trappsteg. Fyrperso-
nalen bodde i ett trähus nära fyren. År 
1963 automatiserades fyren. Vädret var 
lika fint så vi satt på bryggan och åt med-
havd lunch. Vidare till fastlandet och ett 
nytt köpcentra för proviantering.

Sista ön på vår resa var Sälgrund. 
Redan på 1700-talet hade det funnits 
ett sjömärke av trä på ön Sälgrund som 
ligger vid hamninloppet till Kaskö. År 
1850 ersattes det av en åttakantig båk av 
trä och år 1874 byggdes en fyr på samma 
plats. Den var fotogendriven men kopp-
lades till elnätet år 1966. På ön fanns 
även en lotsstation som lades ner på hös-
ten 1986. 

Med på båten ut till ön hade vi 
gravad lax och sik, färsk potatis, prin-
sesstårtor och champagne för nu skulle 
det festas. Finska Fyrsällskapet firade 5 
år med många tal och gåvor av alla de 
slag. Det var verkligen kalas. Alla hade 
nu kunnat duscha och sedan dagen till 
ära tagit på sina festkläder. Ordförande 
Pekka fick ett antikt grötfat, med en fyr 
på, av sin styrelse. Pekka gillar gröt på 

Sälgrunds	fyr.																Foto: Ulla Hillberg

morgonen. Firandet tog dock slut denna 
vackra kväll. Nästa morgon duggregnade 
det vilket var ovanligt. Vi lagade frukost 
alla på en gång, packade ihop och blev 
skjutsade med båt in till fastlandet. Vi 
tog farväl och tackade för att vi fått följa 
med på denna innehållsrika resa. Esbjörn 
och jag fortsatte sedan till Vasa där vi tog 
kvällsfärjan över till Umeå.

Pekka	 Väisänen,	 ordförande	
i	 det	 Finska	 Fyrsällskapet	
och	ledare	på	jubileumsresan	
tillsammans	 med	 Esbjörn	
Hillberg	 ordförande	 i	 det	
Svenska	Fyrsällskapet.
                  Foto: Ulla Hillberg
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Nygrån 50 år
Tommy	Asplund	(text och teckning)

Nygrån	-	N	65°	01´	/	O	21°	42´

I år är det ett halvt sekel sedan fyren 
Nygrån tändes för första gången. Fyren 
skulle bli den första i raden av totalt 27 
stycken kassunfyrar som under tre de-
cennier byggts och sjösatts i Jävre-Sand-
holmen utanför Piteå. 

Bottenkassunen byggdes iland på en 
bädd av kraftiga stödpålar. Fyren sjösat-
tes sedan med hjälp av domkrafter varef-
ter kassunen bogserades ut till grundet. 
Platsen är ett grund som ligger 3,5 sjö-
mil öster om fyrplatsen Pite-Rönnskär.

Fyrbyggnad och utrustning
Den färdiga fyren var ett 20,6 meter 
högt vitt torn med ett brett svart bälte 
på grå sockel. Tornet kröntes av en 10-
kantig lanternin med en AGA-linslykta 
av 4:e ordningen. Mistsignal av Kockums 
Tyfon, cirkulär radiofyr och ljudpipa var 
därtill kommande utrustning. Fyren 
fick fasadbelysning och radarreflektor. 
Fyren skulle senare utrustas med Ra-
con. Strömförsörjningen kom från Pite-
Rönnskär och fyren hade dalénljus som 
reserv vid strömavbrott.

Olyckan
Vintern 1969 förändrades plötsligt läget 
av att stora packisvallar byggdes upp över 
tornet och pressade med sådan kraft att 
tornet bröts av i höjd med vattenytan. 
Fyren blev nu liggandes på isen och snart 
inkom rapporter från luften om att det 
låg en fyr på isen och blinkade. Fyrens 
fall till trots – gasreserven, dalénljuset 
hade inträtt!

Nya tider
Under det kommande året göts en ny torn-

underdel och på denna restes det nuva-
rande fyrtornet på den gamla kassunen, 
denna gång i plåt med rund lanternin i 
plast. Den nya fyren skiljer sig något från 
den ursprungliga, den utrustades aldrig 
med mistsignal och är något smäckrare 
i konstruktionen. På tornet monterades 
en helikopterplatta som idag är avlägs-
nad. Även landkabeln är borta och fyren 
drivs idag med batterier laddade av sol-
cellspaneler.

Fyrfabriken i Jävre-Sandholmen 
har varit en viktig del för den svenska 
fyrutbyggnaden och bortbyggandet av 
fyrskeppen. Det är en viktig, men dock 
relativt okänd del av svensk byggnads-
historia som skrivits här. Sydostbrotten, 
Almagrundet, Svenska Björn, Gustaf 
Dalén och Falsterborev är exempel på 
berömda fyrar som byggts i Jävre-Sand-
holmen.
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Underhåll av fyrar/fyrplatser, ros och ris
Esbjörn	Hillberg	(text	&	foto)

Söndagkväll 15 juni kom vi efter vår 
fantastiska fyrresa i Åland och Finland 
till Sverige via Vasa - Umeå. Vi skulle 
besöka några svenska fyrplatser och vän-
ner innan vi som vanligt firade midsom-
maren i Söderhamns skärgård. Första 
anhalten i Sverige var Ratan där Chris-
ter Hollinder och Lars Gunnar Eng-
lund väntade med båten för att ta över 
oss till Rataskär. Som ni kanske minns 
av en artikel i Blänket 2008:2 tackade 
Christer SjöV för att de äntligen, efter 
att fyren hade varit fallfärdig och nästan 
uppäten av hästmyror under minst 4 år, 
gjort ett gediget jobb och totalrenoverat 
den. Dessutom hade SjöV, till Byalagets 
stora glädje och häpnad i våras, klätt in 

den 18,5 m höga träbåken i byggnads-
ställningar och var vid vårt besök i full 
färd med att reparera och måla den. Trä-
båken är statligt byggnadsminne sedan 
1978. Tack SjöV även om det tog lång 
tid innan ni fixade fyren. Synd bara att 
landets myndigheter inte koordinerar 
sina arbeten när alla byggnadsställning-
ar nu finns på ön. De kunde flyttas till 
den gamla lotsstationsbyggnaden, ägd av 
Fortverket, som också är i stort behov av 
reparation. Dubbla transportkostnader 
skulle undvikas. Ratans Byalag har för-
gäves försökt kontakta FortV men inte 
fått någon respons alls. När en framtida 
reparation kommer igång måste man 
återigen flyga ut byggnadsställningar 
med helikopter. Det verkar tyvärr vara 
dålig samordning och slöseri på pengar. 

Så fortsatte vi söderut. Efter ett kort 
besök på Skags udde letade vi oss fram 
på småvägar i närheten av Skag och fram 
till Lennart Jansson, ordförande i Fyr-
sällskapets minsta fyrförening nämligen 
Sundklubbens Fyrsällskap Intresseföre-
ning. Vi besökte deras fyr som de reno-
verade 2005/06 och återtände 2006. Ef-
ter en trevlig kväll hos Lennart och hans 
hustru Birgitta körde vi på morgonen till 
Docksta och tog båten ut till Ulvön som 
vi aldrig besökt tidigare. På Ulvön klätt-
rade vi upp på berget och till det lilla 
fina museet i lotsutkiken. Där såg jag för 
första gången i verkligheten gradbeteck-
ningar med vinklade guldgaloner och 
en smal blå galon som användes fram 
till 1915 och som jag beskrev i Blän-
ket 2008:2. Snacka om tillfälligheter! 
Vi hade en kanondag på Ulvön innan vi 
åkte in till fastlandet. Vår resa fortsatte 
till Bönhamn där vi tog den nya Höga 

Rataskärs	båk	och	 första	 lotsutkik	under	
målning	omgiven	av	byggnadsställningar
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Kusten båten Ronja ut till Högbonden.
Vi hade varit där några gånger tidi-

gare men aldrig legat över. Vilket fantas-
tiskt vandrarhem och vilken otroligt hög 
klass på det. Allt är nymålat och mycket 
välutrustat dessutom har Kajsa och Owe 
Grandics som är ansvariga för platsen in-
rett alla rum mycket smakfullt och hem-
trevligt. Uppe i detta örnnäste c:a 75 m 
ö.h. finns duschar, vattentoaletter och 
allt som man kan tänkas behöva. Läns-
styrelsen har nu även genom olika bidrag 
finansierat en fantastisk transportlinbana 
för gods och dessutom byggt ut bryggan, 
till en kostnad av drygt 4 mkr. Vi upp-
levde en synnerligen trevlig kväll, serve-
rades en välsmakande fisksoppa till mid-
dag, besökte det innehållsrika fyrmuseet, 
umgicks med Owe (tyvärr var Kajsa inne 
på fastlandet över natten) och klättrade 
slutligen runt på klippor och stenar för 
att fotografera. Bottenhavet låg nästan 
spegelblankt i den ljusa sommarnatten 
när vi kröp ner i våra sköna sängar i vårt 
härliga rum. 

Det har alltså hänt många positiva 
saker på Högbonden. Lokala myndighe-
ter har ställt upp, Kajsa och Owe har gjort 

en fantastisk insats. Det återstår dock en 
väsentlig sak som jag hoppas kommer 
att åtgärdas innan Högbonden fyller 100 
år nästa sommar. Fyren saknar verkligen 
underhåll!! Det är den enda byggnaden 
som ägs av SjöV där och som de dess-
utom räknar som sjösäkerhetsanordning. 
SjöV har skrivit att den skulle repareras 
2007 men inget hände då och den blev 
inte heller reparerad innan årets säsong. 
Fyren ser rent bedrövlig ut utvändigt 
och är mycket vattenskadad invändigt. 
Nu står den där omgiven av ett flertal 
trafikkoner!! sammanbundna med var-
ningsrep på vilka det hänger skyltar där 
det står att man inte får gå nära fyren för 
det är rasrisk. Det är synd och skam för 
SjöV gör många fina insatser (se Rata-
skär ovan). Här får dock SjöV verkligen 
skämmas över hur dåligt de sköter en av 
sina unika ägodelar. Det kommer även 
mängder av besökare till Högbonden 
varje år som inte kan undvika att reagera 
när de ser fyren med varning för att det 
är rasrisk.   

Lennart	Jansson	på	väg	upp	i	
Sundklubbens	fyr

Högbonden	(Örnnästet)
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Efterlysning
Okänt fyrskeppsvrak funnet

I en vik på den västra delen av Ljusterö i Stockholms skärgård ligger ett halvsjunket 
vrak ungefärligen sedan senaste sekelskiftet. Det lär till en början vara ”tjuvparkerat” 
intill strandkanten men har så småningom intagit sängläge för vad det verkar en 
längre tids vila i bottendyn.

Ägaren är känd, eller ökänd, vilket man vill, men håller sig borta. Tvärtemot  
fartygsvraket, vilket för kringboende är högst närvarande men hittills okänt till 
namnet. Vid närmare betraktande upptäcker man med skräckblandad förtjusning att 
det rör sig om ett fyrskepp. Frågan är bara vilket.

Den som har upplysningar, eller rent av vet exakt vilket fyrskepp det rör sig 
om, kan vänligen vända sig till undertecknad eller till Blänkets redaktion. Korrekta 
uppgifter belönas med ett ex. av boken ”Sällan	 Sett	 i	 Stockholms	 Skärgård” av 
undertecknad.

      Magnus	Rietz

Allmänt Upprop!
Snart är det årsmöte, val av styrelse och kommittéer. Vi skulle uppskatta om du som 
kanske vill bli invald i styrelsen eller någon kommitté kunde kontakta valberedningen, 
Leif 031-244810, Mats 0300-60310 eller undertecknad. Det vore speciellt trevligt om 
vi kunde få med lite fler kvinnor i vår verksamhet för nästan 40% av våra medlemmar 
är faktiskt kvinnor.
     Esbjörn	Hillberg	(031-972148)
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Fyrpersonal dokumenteras i ny databas
Mats	Carlsson	Lénart

Svenska Fyrsällskapet vill inte bara bevara fyrplatserna och fyrarna. Även de 
människor som genom århundradena bemannat de ofta svårtillgängliga utposterna 
är viktiga att dokumentera. Därför påbörjas nu ett arbete med att samla in uppgifter 
om fyrvaktare under fyra århundraden och bygga upp en databas. För Sverige totalt 
rör det sig om c:a 6000 personer. 

Med hjälp av bl.a. gamla personalliggare och matrikelkort ur Lotsstyrelsens arkiv och 
kyrkböcker från orterna där de bemannade fyrplatserna låg, inleddes i våras arbetet 
med den nya databasen. Den kommer att innehålla uppgifter om bl.a. respektive 
fyrvaktares karriär inom fyr- och lotsväsendet, när han eller hon levde och varifrån 
man kom, berättar Maria Elsby som svarar för dataregistreringen av de gamla 
personaluppgifterna. Förutom information om varje individuell fyrvaktare kommer 
basen också att innehålla personallängder för varje fyrplats.

Första etappen av projektet omfattar de som bemannat fyrarna i gamla Västra 
Lotsdistriktet, d.v.s. från Koster i norr till Tylö i söder. Maria, annars mest bekant 
som Blänkets redaktör, har tillbringat åtskilliga dagar på Landsarkivet i Göteborgs 
stora depå på Hisingen där Västra Lotsdistriktets arkiv förvaras och på olika 
pastorsexpeditioner. På Landsarkivet finns uppgifter om all västsvensk fyrpersonal 
under tidsperioden 1872-1955, då det var Sjöfartsverkets föregångare, Lotsstyrelsen, 
som var ansvarig myndighet för landets fyrar.

Uppgifter om fyrpersonal före 1872 kommer vi att söka på Krigsarkivet i 
Stockholm under hösten, säger Maria Elsby som poängterar att mycket arbete 
återstår innan första delarna av databasen dyker upp på webben.

I databasprojektets arbetsgrupp ingår även bl.a. Göran Sernbo och Fyrsällskapets 
ordförande Esbjörn Hillberg. 

Avsikten är att Fyrsällskapet skall ta fram en produkt som ingen har gjort tidigare. 
När databasen är färdig har vi lagt en grund för fortsatt forskning om en yrkesgrupp 
som inte längre finns, betonar Esbjörn Hillberg.

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.

På hemsidan publiceras också programändringar i form av nytillkomna eller 
inställda programpunkter.
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Landet runt
Sammanställt	av	Maria	Elsby

Stora Fjäderägg släckt
Efter lite efterforskningar på Sjöfartsverket fick jag idag fram ett besked att fyren på 
Fjäderägg är permanent släckt enligt beslut i juni i år. Att det kom ett beslut enskilt 
för just Fjäderägg beror med största sannolikhet på att den självslocknat och att man 
inte ville krångla med att få igång den igen när den ändå ingick i en grupp som man 
hade planer på att lägga ner. Tråkigt! 

Tankar på att bilda en fyrförening för Fjäderäggsfyren har funnits, i syfte att 
överta ansvaret för fyren och få den att lysa på ett eller annat sätt. Vi får se hur det 
går med detta.
      Lena	Tengnér

Utklippans huvudfyr släcks den 22 augusti!!!
Fyren släcks men utrustningen lämnas intakt tills vidare. Nu blir det upp till Fastig-
hetsverket och Anders Röös att agera för att få återtända den som OCCAS-fyr. Helt 
motvillig till en återtändning verkar han inte vara. 
       Johnny	Apell

Tjärvens fyr moderniserad
Tjärvens fyr är det första landmärke som siktas i konungariket Sverige vid ankomst 
till detsamma över havet österifrån. Många miljoner passagerare på färjor och kryss-
ningsfartyg får här sin första glimt av det de tror är ett föregångsland vad gäller be-
greppen miljö, natur och inte minst skandinavisk design.

Tjärvens fyr var vid dess färdigställande 1906 ett litet konstverk till fyrbyggnad 
uppförd likt en riddarborg med torn och kreneleringar ute på sin ensliga klippa. Des-
sa yttre attribut fick emellertid stryka på foten i början av femtiotalet när man helt 
burdust bestämde att låta funkisstilen ta herraväldet över de forna estetiska värdena. 
Släggor och bilor släptes lösa och rensade bort allt onödigt lull-lull varvid fyrbyggna-
den antog skepnaden av en slät kub vilken sedermera tidsenligt inkläddes i eternit. 
Den ädla franska lanterninen ersattes av en modernare dito av det snitt vi idag har 
lärt oss uppskatta som en klassisk svensk fyrtyp, ofta uppförda som farledsfyrar runt 
landets kuster. Så har Tjärvens fyr sett ut i över femtio år.

I början av september uppstod rykten att Tjärven löpte risk att dekapiteras. Man 
ville kapa av hela lanterninen och ersätta den med en LED-lykta på en liten pinne. 
Arbetsfartyget Fyrbjörn var på väg till fyren en dag i månadsskiftet aug-sep för ”vissa 
ombyggnadsarbeten” som det hette. Riktigt hur och i vilken utsträckning dessa skulle 
ske var in i det sista ovisst. Klart var att ljuskällan skulle utbytas och inredningen sane-
ras. Viss tveksamhet inför alltför drastiska tilltag kunde dock skönjas hos arbetslaget 
ombord. Att bara förstöra något som fungerar är ju inte alltid rätt lösning. Vad som 
fick beslutet om halshuggning av fyren att ändras i sista sekund är oklart. Bidragande 
orsak var delvis att lanterninfoten är byggd i så solid betong att den helt enkelt väg-
rade att låta sig flyttas med mindre än en omfattande och tidskrävande bilningsinsats 
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från arbetsstyrkans sida. Och att ligga för länge intill klippön Tjärven i den nära nog 
ständiga sjöhävningen i Ålands Hav är inget bra beslut för en ansvarsfull skeppare. 
Således fattade man istället det mer sansade beslutet att istället montera LED-lyktan 
inne i den gamla lanterninen. Samtidigt har man gett fyrbyggnaden en överhalning 
exteriört och sanerat inredningen vilken avlägsnats och destruerats. Denna var dock 
inte original utan ett tämligen trist masonitarrangemang à la femtiotalskök vilket 
knappast går till designhistorien.

Huvudsaken, själva fyrlanterninen, har alltså lämnats ifred.
Tack, Fyrbjörn!

      Magnus	Rietz

Det regnar in på Landsort
Årets fyrdag avhölls med framgång. 79 besökare trotsade en nordostlig kuling med 
stundtals kraftiga regnbyar!

Tyvärr kunde jag konstatera att det regnade in ordentligt i fyren på ett 10-tal 
ställen. Vid en handfull av dessa trängde stora vattenmängder in, så stora att vattnet 
rann genom trägolvet i den röda plåtkonans underkant ner på stengolvet i entrepla-
net där en liten sjö bildades. Dessa läckor äventyrar självklart bl.a. trägolvet på nivån 
nedre fyraltanen. Minst två av läckorna finns i den utbyggnad på plåtkonan mot väst, 
som inrymmer lejdaren från lanterninen till övre fyraltanen. Två andra är i NV-sek-
torn av plåtkonan i nitförbanden på c:a 2-2,5 meters höjd över golvet. 

Luckan till övre fyraltanen går inte att stänga så att den tar tätt på ett tillfredstäl-
lande sätt.

En allvarlig läcka finns mellan koppartaket i lanterninen och glasningsspröjsarna, 
riktning NO. Här tror jag att så grov gravrost bildats att den lyft koppartaket vilket 
möjligen bidrar till läckan. Mängden vatten som kom in här var idag avsevärd (flera 
liter) och rann ner från gretingen runt linsen till golvet i lanterninen där det blev 
stående.

Fortfarande kvarstår läckor runt några av fönstren och dörren ut till nedre alta-
nen runt plåtkonan, nivå nedre fyraltanen.

Målningen av den röda plåtkonan är ej åtgärdad. Snart är det dags att blästra 
konan igen om inte en snabb insats görs med målning.

På entreplanet finns två grupper av blybatterier. Varav en startgrupp för hjälpkär-
ran. Den andra gruppen tror jag förser någon manöverfunktion med el. Denna grupp 
består av två stycken Tudor	6	GRL	100. Å det vänstra av dessa är polerna i mycket då-
lig kondition, vittrade. Troligen upphör batteriet att fungera inom det närmsta året.

En knippa av tre skyddsrör för elledningar som ligger utanpå konans norra sida 
är lösa och slår i vinden. Ledningarna klassar jag som militära.

Glasningen till bifyren läcker.

Detta operativa meddelande med påpekanden har jag skickat till Christian Lagerwall 
på Sjöfartsverket. Christian har svarat att han uppskattar initiativet att rapportera in 
och att han skickat rapporten vidare till Jon Granstedt för byggnadsteknisk hante-
ring.

      Björn	Öberg
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Falsterbo fyr restaureras för fullt
I Sydsvenskan kan man i en artikel av Christina Gustafson läsa att restaureringen av 
fyren i Falsterbo är i full gång. 

Falsterbo fyr, som numera är byggnadsminnesmärkt, ritades av Olof Tempelman 
och togs i bruk 1796. Fyren släcktes 1990 och 1993 sålde Sjöfartsverket fastigheten 
med fyrbostäderna till Vellinge kommun. Kommunen låter nu restaurera fyren för c:a 
3 Mkr. Arbetet påbörjades i slutet av sommaren och beräknas vara klart i november. 

Vid restaureringen följer hantverkarna givna anvisningar och inga avsteg får gö-
ras från vårdplanen som länsstyrelsen tagit fram. En antikvarisk kontrollant är invol-
verad och ser till att kulörer och arbetsmetoder är som de skall vara. 

Exteriört byts frostsprängda tegelstenar mot nya handslagna och de fogar som 
har rämnat görs om på gammalt maner. Utsiktsplattformens smidesräcke skall, efter-
som det rostat, också ses över. 

I fyrens inre har fukten bitit sig fast i väggarna och detta har medfört att putsen 
missfärgats och fallit av. Väggarna skall renborstas och kalkas vita. Kupolen med lan-
terninen skall målas om och trästommen skall förbättras. Linserna är i samma goda 
skick som de var när de installerades 1843. 

Vellinge kommuns engagemang för sin åldersstigna fyr är fantastiskt och lovvärt. 
Förhoppningsvis får andra kommuner i samma situation kännedom om restaurerings-
arbetet och följer efter med att rädda sina hotade fyrar - våra kulturminnesskatter.

      Maria	Elsby

Mariestadsfyrarna blir kvar
Mariestads-Tidningen skriver den 19 maj 2008 att de fem 
rivningshotade fyrarna i Mariestad får vara kvar. 

”I	en	överenskommelse	med	Sjöfartsverket	tar	kommu-
nen	 över	 ansvaret	 för	 att	 restaurera	 fyrarna	 på	 Snuggen,	
Nolhagen	och	Snapudden	och	kommer	även	att	stå	för	sköt-
seln	i	20	år.	Sjöfartsverket	ska	å	sin	sida	kompensera	kom-
munen	fullt	ut	för	kostnaderna.”

      Bertil	Arvidsson

Pater Noster Nytt
Hämtat ur ”Pater	Noster	Nytt	hösten	2008”
Under sommaren har fyren bättringsmålats. Det blir ju alltid skav i samband med 
transporter och monteringsarbeten. En lokal entreprenör på Tjörn utförde detta mål-
ningsarbete.

I våras gjordes en ny tätning av glasrutorna i lanterninen. Det hade varit en del 
läckage under vintern som gick, så en ny tätning gjordes när värmen kom i juni. Un-

Snuggens	fyr	i	Mariestad
Foto: Esbjörn Hillberg
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der vintertid bildas kondens i fyrtornet. Detta kondensvatten är naturligtvis skadligt 
för en järnkonstruktion, och bör därför avledas. En kraftig avfuktare är enligt exper-
tisen lösningen på problemet. Avfuktaren skall installeras i höst. Såväl tätning av lan-
terninglaset som avfuktaren anser styrelsen vara så viktig fråga för oss att vi bestämt 
att Pater Nosters Vänner skall bidra med 50.000:-, när dessa arbeten är slutförda. 

Så över till ett problem: angöringen till fyrplatsen. De båtar som kan komma in 
i hamnen på Pater Noster idag har en längd på c:a 7 meter och ett djupgående på 
högst en meter. Någon annan form av angöring för större turbåtar är absolut nöd-
vändig om tillgängligheten skall öka och därmed bereda ett större flertal att besöka 
Hamneskär och den näringsidkare som driver verksamheten Kurs Pater Noster.

Fastighetsverket sökte senast medel för ett EU-projekt, där man ville göra en 
förstudie för en angöring. Tyvärr avslogs ansökan och vad som sker i frågan nu vet 
vi inte. Vi kan bara konstatera att Vännernas verksamhet är oerhört avhängig av att 
angöringen till Pater Noster förbättras. Det var nämligen den tredje gången som vi 
på Internationella Fyrdagen i mitten på augusti inte kunde komma iland. Att släppa 
iland folk på hala klippor i sjöhävning är ett alltför riskfyllt moment.

Angöringsfrågan har för Vännerna den högsta prioritet. Den måste lösas inom en 
inte allt för lång framtid. Föreningen har också lovat Fastighetsverket att bidra med 
medel till en bättre angöring.

Glöm inte att vi har en hemsida, www.paternoster-fyren.com.

     Pater	Nosters	Vänner

Glädjebesked om Tylö fyr
Statens Fastighetsverk håller nu (maj 2008) på att restaurera fyren på Tylön. Hela 
fyren plockas isär och kvar kommer bara ytterskalet och lodröret att vara, medan allt 
annat blästras iland. 

Vi har utifrån ritningar nu lagat upp nederdelen på fyren, gjort ny syll och an-
slutit ytterhöljet som det har varit från begynnelsen. Smeder är på plats för att de-
montera alla bultförband och sedermera göra de lagningar som behövs göras i kon-
struktionen. 

Vi har för avsikt att göra nygjutningar av lejonhuvuden som har funnits kring 
utkastarna vid takavvattningen. 

Det som saknas nu är information om var prismorna kan tänkas finnas och om 
det finns någon litteratur om ”urverket”. 

     Anders	Röös
     Förvaltare Statens Fastighetsverk

Enligt Esbjörn Hillberg var originallinsen en mycket stor lins, nämligen en 3:e ord-
ningens (1000 mm i diameter) och en sådan går det knappast att få tag på.
     Red.anm.
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Bilder med anknytning till artikeln ”Tre fyrar långt 
borta” i Blänket 2008:2

Skeppet	 Uruguay	 som	
räddade	 Nordenskiöld	
ligger	 i	Yacht	 hamnen	 i	
Buenos	Aires.	Floden	är	
Rio	Del	La	Plata.

Foto: Åke Ström

Hej!
Sänder några bilder som har anknytning till artikeln ”Tre fyrar långt borta”. 

Tierra del Fuego ( Eldslandet) beboddes av indianer som trots kylan inte använde 
kläder. Äventyrarna som kom till Eldslandet dödade samtliga indianer så att i 
nuläget finns det inga renrasiga indianer utan endast en handfull människor med lite 
indianblod i ådrorna.
     Hälsar
	 	 	 	 	 Åke	Ström	från	Onsala

En	chilensk	forskningsstation	på	Antarktis	
fastland.																										Foto: Åke Ström

Interiör	från	forskningsstationen.
Foto: Åke Ström
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Förslag till Årets VIPP 2009
Svenska Fyrsällskapet har sedan år 2001 varje år delat ut priset ”Årets VIPP” (Very 
Important Pharos Person) till enskild person, myndighet, förening eller företag som 
gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i 
Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1 som beskriver sällskapets ändamål.

Årets VIPP har hittills delats ut till: Leif Lehmann år 2001, Anders Lindström år 
2002, Dan Thunman år 2003, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län år 2004, Harry 
Sellmann år 2005, Fyrens Vänner Nordkoster samt Pite-Rönnskärs stugägarförening 
år 2006, Magnus Rietz år 2007 och Pater Nosters Vänner år 2008. 

Styrelsen väljer Årets VIPP men vi uppskattar om vi får förslag från föreningens 
medlemmar. Vi ber dig därför kontakta Esbjörn Hillberg före 10/1 2009 om du har 
några förslag    
      Styrelsen

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många 
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav. 
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är 
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla. 

Du som vill bli enskild medlem betalar in din årsavgift som är 200:- på 
PGkonto nr 40 07 14 – 2. Uppge dina kontaktdetaljer såsom adress. telefonnummer 
och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt medlemsregister. 

Medlemsavgiften för företag är 1000:- och för föreningar 250:-. Flera 
båtklubbar, maritima organisationer, rederier, myndigheter och alla svenska 
lokala fyrföreningar är medlemmar i Svenska Fyrsällskapet, men majoriteten av 
medlemmarna är enskilda personer intresserade av fyrar och fyrhistoria.

Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra gånger 
per år [januari (medlemsregister, etc), april, augusti (med bl.a. höstprogrammet) 
och oktober/november]. Vår- och höstnumren är lite innehållsrikare och fyllda 
av många intressanta illustrerade artiklar. 

När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev 
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste 
januarinumret innehållande verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, etc. 

Vi arrangerar också årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. 
Du är mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du 
också kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org.
      Esbjörn Hillberg
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Fyren Lilla Lännersta tänd
Magnus	Rietz

Mitt i Baggensstäket, den södra 
smala infarten till Stockholm genom 
skärgården, står en åttakantig fyrkur 
placerad ute på en brygga. Där har den 
stått sedan kaj och brygga uppfördes av 
Sjöfartsverkets Byggnadsavdelning 1991. 
Ursprungligen uppställdes dock fyrkuren 
på Långholmen i södra Kanholmsfjärden 
där den fungerade som ledfyr i den trånga 
passagen mot norra Nämdöfjärden.

På 1980-talet började en stor 
förnyelsevåg av landets mindre fyrkurer 
och fyrhus. Successivt byttes många 
gamla gjutjärns- och träfyrar ut mot 
modernare varianter av plast och 
aluminium. Ofta med externa fyrlyktor. 
Så skedde med Långholmens fyr varvid 
den gamla fyren rätt och slätt avlägsnades 
från sitt fundament och lyftes ombord 
på Sjöfartsverkets arbetsfartyg f.v.b. till 

annan ort. Lite varstans i landet kan 
man upptäcka sådana gamla fyrkurer 
som hamnat på torg, i bostadsområden 
och i trädgårdar. Exempelvis bland 
äppelträd på Landsort, i bostadskvarter 
i Strömstad och Gustavsberg samt i en 
rondell i Oskarshamn. Trevligt att de 
små sympatiska byggnadsverken sparas 
istället för att skrotas. Men en fyr gör sig 
nog bäst intill vatten ändå.

Fyrkuren i Baggensstäket är 
placerad alldeles intill farleden som går 
här igenom. Genom sin närhet till denna 
var det inte bara att tända upp fyrljuset 
hur som helst. Lite ansvar får man allt 
ta för passerande sjötrafik (förutom 
att sjöfartsmyndigheten troligen har 
synpunkter på oreglerad fyrning i sådant 
område). Fyren har bl.a. på grund av 
detta fått förbli mörklagd alltsedan den 
togs ur tjänst och lämnade sin post i 
Kanholmsfjärden 1988. 

Emellertid måste en fyr få lysa 
om den ska kallas fyr på riktigt. Det 
finns dessutom sätt att så låta ske 
utan att störa vare sig sjötrafik eller 
sjötrafikmyndighet. Lösningen heter 
förstås skärmning och sektorering. Så 
också i fyren på Lilla Lännersta. Med 
ett ganska enkelt vridande av en 180-
graders lins kunde en perfekt ljus resp. 
mörk halva av fyrning åstadkommas till 
fyrägarens stora förtjusning. Nu lyser 
fyren sedan den 30 augusti i rött-vitt-
grönt mot dennes hus samt mot alla 
nattvandrare på strandpromenaden.

De nya fyrmästarna är familjen 
Bender vilken efterträder undertecknad 
som tog tjugo år på sig att tända sin 
egen fyr. Skomakarn och barnens skor 
alltså…

Lilla	Lännersta												Foto: Magnus Rietz
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Längre fyrresor 2009

Fyrresa till Trondheim med Hurtigruten
I samarbete med Norsk Fyrforening hoppas jag, att vi i månadsskiftet augusti - 
september 2009 kan besöka fyrarna i Trondheimsområdet och avsluta besöket med 
Hurtigruten ner till Bergen. 

Vi startar i Trondheim med buss + båt ut till Terningen fyr (övernattning) i 
Trondheimsleia och fyren Sula väster om ön Fröja. 

Förhoppningsvis kan lågpriserbjudanden på tåg Göteborg /Stockholm - 
Trondheim och likaså turen med Hurtigruten resultera i ett överkomligt pris. Jag 
återkommer senare med ett detaljprogram. 

Synpunkter och idéer mottages tacksamt: borje.mo@tele2.se eller på telefon 
0300/ 60224.
     Börje	Moberg						w.w.w.	borjemo.nu

Azorerna - tre öar, sju fyrar, fjorton dagar 	
Augusti	2009	

På grund av lång pressläggningstid för Blänket finns inget detaljprogram för resan 
i detta nummer. Mera information finns på hemsidan http://www.fyr.org under 
”Aktiviteter”.

Jag tar gärna emot anmälningar och ger också mera information via epost: 
mirlap@hotmail.com eller tel. 031 - 46 86 77, mobil 070 646 70 86 

Bem Vindos! 
Researrangör Mirja H Lappalainen  

Reseberättelse med bilder från fyrresan till Madeira finns på: http://www.fyr.org/ 
Nyhet.htm  
	 	 	 	 	 Mirja	H.	Lappalainen

Glöm ej!
När du beställer några klubbgrejor har vi ett enkelt system så att vi inte av misstag 
sänder ut saker flera gånger.

Vi måste alltid få besked från Plusgirot att din betalning har inkommit på 
konto 1968 420-8 innan vi sänder dig det som du har beställt. Det är en stor 
fördel om du också fyller i alla uppgifterna på blanketten ”Köp av klubbgrejor” 
som du hittar längst ner på 1:a sidan av vår hemsida. Ring 031-972148 eller 
maila ulla@hillberg.com om du beställer fler grejor och är osäker på portot.

      Ulla	Hillberg
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“A tower with two apartments”
Trygve	Bång

Jag hade hört så mycket om Clare Island 
på irländska västkusten att jag gett mig 
sjutton på att besöka ön.

Jag ville se öns berömda fyr. Den 
som sågs skina första gången 1806 och 
som ”the first Marquis of Sligo”, John 
Denis Browne låtit uppföra. Jag svet-
tades på en stenig, gropig väg uppför 
branta kullar. När jag äntligen var fram-
me belönades jag med en makalös ut-
sikt över Atlanten. En obruten horisont, 
nästa Nordamerika. Vid klippstupet mot 
havet låg ett märkligt byggnadsverk, ett 
fyrarnas palats på en av Irlands mest 
otillgängliga platser. Försommarens skar-
pa ljus reflekterades mot kritvita bygg-

nader. Intill tornet med sin lanternin. En 
fyr, som står högt behöver inte vara hög. 
En kupolformad byggnad med svart tak 
påminde om en moské. 

Fyrtornet togs över av the Dublin 
Ballast Board 1810 och beskrevs så här 
blygsamt av konstruktören George Hal-
pin Sr: ”A tower, with two apartments 
and a small house attached”.

Den stora fyren på Clare Island har 
spelat en viktig roll för säker angöring 
av County Mayo´s kust. Farleden i Clew 
Bay måste fungera i alla väder och under 
alla årstider. Det stämmer väl med the 
Commissioners of Irish Light´s motto: 
In Salutem Omnium; För allas säkerhet. 

Fyren	på	Clare	Island,	Irland	 	 	 	 				Foto: Trygve Bång
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Efter 159 års framgångsrik tjänst togs 
fyrtornet ur tjänst 1965. Det ersattes av 
en modern fyr; Achillbeg Island Light-
house, norr om Clare Island.

Ön är berömd som piratdrottningen 
Grace O´Malley´s hem. Granuaile, som 
hon kallades, var så vida fruktad att hon 
blev mottagen med hedersbetygelser av 
drottning Elizabeth I vid Tudors hov. 
1588 förliste ett skepp från den spanska 
armadan utanför ön. Hela besättningen 
togs till fånga och dödades av Granuaile’s 
pirater. Skeppet plundrades.

1991 köptes fyrgården av paret Mo-
nica och Robert Timmerman. De beslöt 
att göra den till ett B&B. De berättar 
själva om varför de köpte fyren:

”Vi beslöt att ändra vårt liv radikalt. 
Vid den tidpunkten, med två små barn, 
beslöt vi oss att flytta till Irland. Vi såg en 

annons att en fyr på Clare Island var till 
salu. Restaureringen tog mycket längre 
tid än vad vi hade räknat med. Många 
gånger höll vi på att slänga in handduken. 
Vi frågade oss vad vi höll på med. Livet 
på en ö är osäkert. Alla förnödenheter 
måste tas från fastlandet. Från Roonagh 
Quay till båten, från båten till öns kaj 
och slutligen på trailer upp till fyren. Nu 
är det färdigt och vi kan se tillbaka på 
det vi gjorde med stolthet.” 

Idealisterna Monica och Robert 
höll ut några år. De sålde fyren med god 
förtjänst till en belgisk miljonärska. När 
jag besökte ön år 2007 var fyren åter till 
salu. Ett filmbolag var intresserat. Priset? 
Två miljoner euro. 

Idealisternas tid var definitivt förbi.

Red.	 anm.:	 Författaren	Trygve	 Bång	 är	 aktuell	 med	 ”En	 bok	 om	 öar”,	 reportage	 från	
Grönland,	 Island,	Yttre	 Hebriderna,	 Orkneyöarna,	Anholt,	 Lofoten,	 Cykladerna	 och	
Irland.	Boken	kan	beställas	på	www.trygvebang.se

Fyrfödelsedagar under 2009
Som du kanske vet så uppvaktar vi fyrar/fyrplatser som fyller jämna 50 år fr.o.m. 
det år de blir 100. Vid en liten ceremoni på platsen monterar vi på fyrens dörr 
en minnesplakett i rostfritt stål på vilken fyrens historia är ingraverad. Sedan blir 
det ibland en liten fest eller något annat roligt.

År 2009 fyller följande fyrar/fyrplatser år:
Bjuröklubb 150 år, Högbonden 100 år, Brämön 150 år, Björn 150 år och Gotska 
Sandön 150 år.

Vi önskar dem alla en lycklig födelsedag och ser fram emot trevliga 
födelsedagskalas. Naturligtvis kommer det senare rapporter om vad som hände 
vid vår uppvaktning.
      Esbjörn	Hillberg

Här vill jag haka på. Du som har något du vill berätta om de jubilerande fyrarna 
hör av dig till mig. Det kan vara kortare eller längre inslag. Mina kontaktuppgifter 
står på Blänket-omslagets främre insida. 
      Maria	Elsby	(redaktör)
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Så fann jag Tjärven
Rickard	Rundgren	Björk	(text och foto)

Mitt namn är Rickard Rundgren Björk 
och jag kommer från Fejan, en ö i Ros-
lagens skärgård.  Jag pluggar media med 
inriktning foto på Rodengymnasiet.  

Mitt ärende har dock inget med 
skolan att göra men kanske är av intres-
se. Jag är nämligen genuint intresserad 
av skärgården och dess historia. Och 
just fyrar och fyrplatser intresserar mig 
mycket. Dels för att skärgården jag le-
ver i har ett stort utbud av intressanta 
fyrplatser att bjuda på. Som till exempel 
Söderarm och Tjärven.

I stort sett varje vecka åker jag ut 
en dag för att fotografera och kika runt 
på öarna, oftast blir just fyrar motiven. 
Helst i skymningen när de börjat lysa.

Då kommer vi till det tråkiga. Tjär-
vens fyrplats har jag besökt lite då och 
då under de senaste åren. En mycket 

trevlig fyr som länge fått behålla ett 
gammalt utseende och varit någorlunda 
fri från förändringar. Men så får jag läsa 
i Norrtelje Tidningen att landströmmen 
till Tjärven kommer brytas. Ja, väldigt 
synd tänkte jag, men jag tänkte ”tur att 
de inte river den eller förstör något an-
nat”. Så läser jag den 28 augusti i tid-
ningen Skärgården att ”TJÄRVENS FYR 
RIVS”. Med ilska ringer jag till Sjöfarts-
verket och undrar vad som står på? Ett 
lugnande besked är att själva fyren inte 
skall rivas men linsen bytas ut och det 
kan hända att lanterinen rivs också.

Utan lanterninen så mister Tjärven sitt 
utseende totalt.

Dagarna går och det är kraftig blåst, var-
för man inte kan ta sig ut till Tjärven, 
p.g.a. det utsatta läget. Så en helg tar jag 
och min far båten ut själva för att kolla 
läget. Fasaden har blivit mycket stilig 
efter att de tvättat de gamla eternitplat-
torna. 

Jag upptäcker att skorstenen har ri-
vits och på räcket sitter solcellspanelen. 

Tjärvens	fyr	efter	renoveringen

Den	rivna	skortenen
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En liten varningslampa är uppsatt med 
stag från lite här och var. Jag lägger också 
märke till att det sitter en ny lins i lan-
terninen och de gamla röda, gröna och 
gula glasen är borta.

 Jag fotar en del och börjar gå upp 
mot fyren där jag möts av en stor kolhög 
med smälta elkablar och rester av det 
som inte brunnit upp i deras bål.

De har alltså rivit ut allt i hela Tjär-
ven och eldat upp det utanför. Kablar, 
lampknappar, dörrar och ja allt möjligt. 
Jag blir förbannad och börjar plocka lite 
gamla saker som jag kan ha i min sam-
ling.

Men värst av allt. Det gamla lan-
terninglaset finner jag på norrsidan ne-

danför fyren. De har alltså skruvat ned 
glaset från lanterinen varpå de slängt de 
stora fönstren ned mot klipporna där de 
krossats. De gamla lanterninvärmarna 
ligger också nedslängda där och likaså 
den gamla skorstenen. Jag plockar na-
turligtvis på mig glas från lanterinen. Jag 
dokumenterade just det här med glaset, 
men tyvärr hann jag inte fota eldhögen i 
all hast. Det började blåsa på och det var 
bråttom att komma därifrån.

Med tanke på att Sjöfartsverket är 
såpass miljömedvetna som de är i dagens 
samhälle så är det strängt fel att elda 
plast på klipporna. Det är ett miljöbrott, 
men de tänker väl att ingen ska se det på 
”Ensamhetens Ö”.

Resterna	av	det	som	en	gång	var	Tjärvens	lanterninglas
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623 			PGkonto nr: 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
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr., 131 35 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, Svartbäckens by 334, 136 59 Vendelsö, 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, Alphyddevägen 8, 4 tr., 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
 Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
 Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612
 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
 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



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
 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 Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
Revisor Christer Lundgren, Stenåsavägen 8B, 430 53 Åsa, tel. 0340-653941
Rev.supp. Rune Johansson, Ekhagegatan 7, 441 44 Alingsås, tel. 0322-12495
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. Vakant från 2008-09-18
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När under året kommer våra medlemsutskick
Fyrsällskapet har normalt fyra utskick till medlemmarna per år. 

På adressetiketten står förutom namn och adress även ditt medlemsnummer. 
Kom även ihåg att kontrollera din adress, maila ev. fel till ulla@hillberg.com 
(031-972148) 

Utskicken görs normalt: 

Januari: Blänket 1, årsbok (matrikel, vårprogram, m.m.) samt inbetalningskort

             för årets medlemsavgift.

April/maj: Blänket 2, stort vårnummer. 

Augusti: Blänket 3, höstprogram, m.m.

Oktober/november: Blänket 4, stort höstnummer.  

      Esbjörn   Hillberg



Fyrskeppsvrak, men vilket?
Foto: Magnus Rietz


