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Redaktörens ruta
Ett stort tack för alla bidrag som ni skickat in i form av artiklar, tidningsurklipp 
och notiser. Kontakten med er är jätterolig och stimulerande och behövs. Många 
tror att det de har att komma med inte är något särskilt men säg inte så. Det allra 
mesta är av värde att publicera och därmed dokumentera för framtiden. 

På sid. 20 kan du se hur långt inventeringen av fyrpersonalen har kommit 
och på sid. 42 kan du läsa om ”Fyrtillsyn Gotland”. Det senare arbetet initierat av 
Jan Ströberg och Magnus Rietz, som båda lagt ner hela sin själ i kontakterna med 
berörda myndigheter för att rädda Gotlands fyrar. ”Fyrtillsyn Gotland” är oerhört 
viktigt och kan, om det lyckas, leda fram till motsvarande på andra ställen i landet.

I Blänket 2008:4 efterlyste jag artiklar/notiser i positiv anda gällande fyrar, 
deras underhåll och framtid från Sjöfartsverket, tyvärr är det hittills ingen som 
nappat på inviten att skriva något, trots att man säkerligen har gjort något väl värt 
att publicera också i denna tidning.

Det till detta numret tidigare utlovade resultatet av intervjun med Lars Zim-
merman är framflyttat eftersom Lars vill ha lite mer tid på sig för att gå igenom 
materialet. 

Till artikelförfattare med bidrag som publicerats i Blänket brukar jag skicka 
ett tackbrev. Det slår mig nu att den som försett mig med mycket material genom 
åren, Esbjörn Hillberg, aldrig fått något sådant. Det blir lätt så att vissa saker tar 
man för givet. Tack Esbjörn för bidragen och för ditt stöd och det bollplank du 
alltid ställer upp med att vara så snart jag har behov av det. Det känns tryggt. 

Det är nu 10:de årgången av Blänket jag är redaktör för. När Esbjörn överta-
lade mig (gick ganska lätt) att bli redaktör för tidningen framställde han det som 
att det bara var att publicera det som kom in. Nog så riktigt då. Några av de som 
var med och startade Svenska Fyrsällskapet var flitiga skribenter och sidantalet 
var lågt. På den tiden skickades också de separata textfilerna och bilderna till Sjö-
fartsverkets tryckeri och där gjorde man resten med att scanna och lägga in bilder 
och text.  Det är nya tider nu! Kretsen av skribenter har utvidgats radikalt och 
därmed också kommunikationen. Hela tidningen görs helt klar innan filen skickas 
till tryckeriet där den sedan trycks rakt av. Redaktörskapet har praktiskt taget 
övergått från att ha varit en trivsam bisyssla till att bli ett jätteroligt heltidsarbete. 
För att få en tidning med varierat innehåll ligger nu planeringen flera nummer 
framåt, därför kanske just ditt bidrag inte kommit med omedelbart. 

I dagsläget ser det ut som om Blänket 2009:3, d.v.s. det som tidigare kallades 
”Höstprogram”, också kommer att innehålla artiklar. Det kommer med andra ord 
denna	gången att bli ett utvidgat nummer med plats för ytterligare material. 

Till sist vill jag passa på att be om ursäkt för de felaktigheter som fanns i Vår-
programmet. Jag hoppas att det inte medfört olägenheter. Genom att maila änd-
ringarna till medlemmar i aktuella postnummerområden försökte jag minimera 
skadan. Det visade sig då att väldigt många mailadresser inte längre var aktuella. 
Glöm alltså inte att meddela Ulla Hillberg din rätta mailadress.

              Maria	Elsby
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Ordförandens sektor
Jag är ofta på olika ställen i vårt land och håller föredrag 
om fyrar hos skolor, båtklubbar, pensionärsföreningar, 
kyrkoföreningar, fyrföreningar, Rotaryklubbar, museer 
och många andra typer av sammanslutningar. Då träffar 
jag årligen tusentals människor och jag slutar aldrig att 
förvånas över vilket intresse det finns för fyrar. Jag får 
även många brev, mail och telefonsamtal från intresse-
rade. Fyrintresset är gränsöverskridande och förenar på 
något härligt sätt kön, ålder, yrkes- och samhällsgrup-
per. Men det finns ju också så många aspekter på varför 
man kan vara intresserad såsom: historia, teknik, arki-
tektur, skönhet, geografi, människoöden, karghet, etc. 

Överallt är personer mycket be-
kymrade över vad som på sikt kommer 
att hända med våra fyrar. De är oroade 
av att våra myndigheter säger att de inte 
har råd att bevara våra fyrar och låta dem 
lysa. Många båtklubbar har reagerat när 
man minskar säkerheten för att spara en 
mindre summa pengar. Hur mycket är 
ett liv värt frågar man sig? Många ringer 
också för de är bekymrade över att våra 
myndigheter inte underhåller och sköter 
om sina ägodelar, för fyrarna är faktiskt 
också viktiga maritima kulturminnen.

Järnvägar, ångfartyg, hamnar och 
fyrar var enormt betydelsefulla hjälpme-
del i den industriella revolutionen. Utan 
dessa hjälpmedel hade inte världsomfat-
tande transporter kunnat utföras och 
ingen större handel utvecklas. Tusentals 
angöringsfyrar, farledsfyrar och hamnfy-
rar minskade dramatiskt förlisningarna 
av fartyg och reducerade riskerna så att 
man kunde bygga allt större fartyg och 
transportera allt mer gods mellan allt fler 
länder. Världen utvecklades och blomst-
rade. Världens fyrar bildar ett internatio-
nellt pärlband av ljus utan någon början 
eller slut som slingrar sig runt vår jord 
och hjälper oss finna vägen. Trots att be-
hovet av fyrar kanske minskar för han-
delssjöfarten har jag inte träffat många 

yrkesmän och ännu färre fritidsskeppare 
som inte vill ha kvar fyrarna då det utgör 
ett extra och nödvändigt säkerhetshjälp-
medel.

Som du kunde läsa på sid 4 i Blän-
kets januarinummer har vi haft ett för-
sta positivt möte med tre representanter 
från Näringsdepartementet. Mötet var 
initierat av Fyrsällskapet men, oss ove-
tande och till vår stora glädje, hade de-
partementet även bjudit in en represen-
tant från vardera Riksantikvarieämbetet, 
Statens Fastighetsverk och Sjöfartsver-
ket (SjöV). Nästa möte är planerat till 
april/maj då SjöV skall presentera en 
sammanställning av de svar som de har 
fått från andra myndigheter på sin skri-
velse daterad 2008-10-15. Jag antar att 
SjöV inte kommer att avyttra några fyrar 
innan de presenterat sin sammanställ-
ning för Näringsdepartementet och oss. 
Hoppas nu att Fyrsällskapet tillsammans 
med berörda myndigheter kan föreslå en 
långsiktig plan som löser frågan om hur 
Sverige skall bevara sådana fyrar som 
SjöV ej anser att de behöver, hur de skall 
finansieras och vilka myndigheter eller 
andra som kommer att vara involverade. 
Efter alla år av nästan resultatlösa dis-
kussioner är det nu förhoppningsvis dags 
att ta ett helhetsgrepp i frågan.  
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Jag måste även passa på att berömma 
Statens Fastighetsverk som under 2008 
rustat upp Tylö fyr, ett statligt byggnads-
minne ägt av dem. Jag var själv där ute på 
Tylön 24 november när man, i gråmulet, 
blåsigt, kallt väder, flög ut och satte den 
restaurerade lanterninen på plats. Un-
derbart! Fyren bör vara helt klar våren 
2009 och borde sedan kunna återtändas 
under året.

En nordisk fyrbevarandekonferens 
5-7 juni på Åland arrangeras av det Fin-
ska Fyrsällskapet. Tidigare har Svenska 
Fyrsällskapet, Norsk Fyrhistorisk Fören-
ing och Isländska Fyrsällskapet arrange-
rat sådana konferenser i sina egna länder. 
Nästa gång hoppas vi att Danmark gör 
det och sedan är det vår tur igen. Ge-
nom dessa möten får deltagarna många 
möjligheter att knyta nya fyrkontakter, 
besöka olika fyrplatser och utveckla sitt 

intresse. Jag hoppas att det blir många 
deltagare som kommer från Sverige. Du 
kommer att hitta mer information på 
vår hemsida och på annan plats i Blän-
ket. Fyrarna är på väg att bli en nordisk 
folkrörelse med allt fler intresserade vil-
ket bådar gott för framtiden.  

Slutligen vill jag bara påminna om 
att 2009 års Internationella Fyrhelg går 
av stapeln 15-16 augusti. Vidare fyller 5 
fyrar jämna år under 2009 och vi kom-
mer att fira dem. De enda datum som 
fastställts hittills är att Björn firar sin 
150 års dag 27 juni och Gotska Sandön 
någon gång i juli. Bevaka hemsidan eller 
kontakta mig så får du veta när vi kom-
mer att fira Bjuröklubb, Högbonden och 
Brämön.

	 Esbjörn,	Donsö	2009-02-28

Den Internationella Fyrdagen/Fyrhelgen 2009

Årets Internationella Fyrdag är söndagen 16 augusti. Många firar numera hela 
helgen så det är kanske bäst att säga att 15-16 augusti firas den Internationella 
Fyrhelgen. Det är naturligtvis upp till var fyrplats att ha öppet 2 dagar om de 
kan. Intresserade bör kontakta aktuell fyr innan själva besöket.

Fyrdagen 2008 var vädret mycket dåligt men trots detta kom sammanlagt 4600 
besökare till 57 öppna fyrar. Om det blir hyfsat väder i år kommer antagligen 
denna siffra att överskridas då det exempelvis år 2005 kom fler än 6800 
besökare till 57fyrar. 

Det är ännu för tidigt att exakt säga vilka fyrar som kommer att vara öppna men 
i stort sett blir det samma som under tidigare år. Reservera redan nu helgen. 
Titta gärna in på vår hemsida www.fyr.org, som längre fram ger dig aktuell 
information, eller fråga Esbjörn, tel. 031-972148 eller esbjorn@hillberg.com.
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Familjen Jansson på Högbondens fyr
Ulla	Högberg	(text och foton ur familjealbumet)
Dotterdotter till Knut och Augusta Jansson

Fyrbiträdet Knut Jansson med familj 
flyttade till Högbonden 1921. Familjen 
bestod av hustrun Augusta och barnen 
Anna, Arvid och Elsa. Knut och Augusta 
var båda uppvuxna i Uppland. Knut 
tjänstgjorde på Landsort och på Lungön 
innan han beordrades till Högbonden.

Den här artikeln kommer att handla om 
det jag (Ulla, Elsas dotter) har hört be-
rättas om livet på denna fyrplats där min 
morfar kom att tjänstgöra i 26 år fram 
till 1947. Egna minnesbilder från Hög-
bonden finns, men de är få, då jag bara 
var fyra år gammal när vi flyttade in till 
fastlandet.

När familjen Jansson kom till Högbon-
den var barnen Anna 8 år, Arvid 3 år och 
Elsa 1 år. En son som hette Alfred, hade 
avlidit i spanska sjukan vid 2 års ålder 
och var begravd på Lungön. Vid den ti-
den fanns flera familjer på platsen, efter-
som både fyrmästare, fyrvaktare och fyr-
biträde behövdes för att sköta om fyren 
och nödvändigt underhåll av bostadshus 
och omgivning. 

Knut fick i början tjänsten som fyr-
biträde och det innebar att de fick sin 
bostad i källarplanet av huset. Det var 
kallt under höst- och vintermånaderna 
med rimfrost på innerväggarna. Man 
fick ställa sängarna mitt på golvet för 

Högbondens	fyr.	Man	ser	här	hur	högt	upp	fyren	ligger.

Högbondens fyr tändes 1909 och är byggd på en klippö i Bottenhavet 38 km nordost 
om Härnösand. Den ligger 61 m över havet och är Sveriges näst högst belägna 
fyrplats. Bostadshuset används numera som vandrarhem. 
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att någorlunda kunna hålla värmen på 
nätterna. Så småningom så fick de flytta 
upp i fyrvaktarbostaden längre upp i hu-
set, och de sista 5 åren fick de bo i fyr-
mästarbostaden. Därifrån hade man en 
vidunderlig utsikt över det öppna havet 
och större ytor att leva på. Värmekäl-
lorna i lägenheterna på första våningen 
var vedspisar och kakelugnar. När det 
var varmt på sommaren så lagade man 
maten på fotogenkök. 

Vad det innebär att vara fyrvaktare 
hörs förstås på namnet. Fyren drevs med 
fotogen fram till 1943 då s.k. Dalénljus 
inmonterades vilket inte behövde samma 
tillsyn. Fyrljuset fick inte slockna, så fyr-
personalen fick turas om att vakta ljuslå-
gan och se till att fotogen alltid fanns att 
tillgå. Faten med fotogen kom med båt 
till ön och fraktades upp till fyren med 

hjälp av linbana. Under de långa passen 
vid vakten gällde det att hålla sig vaken, 
lågan fick bara inte slockna eftersom det 
skulle kunna leda till att fartyg gick på 
grund. Andra sysslor för fyrpersonalen 
var underhåll av huset, transport av för-
nödenheter från fastlandet som t.ex. ved 
och matvaror samt att se till att trappor, 
spänger, ”stortrappan” till stranden och 
linbanan var i fullgott skick.

Knut hade en stor öppen träbåt som 
drevs med motor. Den använde han när 
han skulle uträtta olika ärenden på fast-
landet. Den närmaste befolkade platsen 
var fiskeläget Bönhamn. Där fanns en 
diversehandel så att han kunde köpa 
livsmedel och annat som behövdes till 
hushållet. Post till familjen kunde även 
hämtas där. Om han skulle köpa mjölk så 
fick han cykla in till närmaste bondgård. 
Det blev att cykla med mjölkkrukan på 
styrstången några kilometer åt båda håll. 
I en närbelägen by fanns även en skräd-
dare, som bland annat sydde uniformer-
na till fyrpersonalen. Så Knut fick cykla 
även dit när det så behövdes.

Vid hemfärden kunde vågorna gå 
höga vid hårt väder, och vid dimma kun-
de det vara risk för att köra förbi ön och 
styra rakt ut mot öppna havet. Båten fick 
hissas upp vid kajen efter varje använd-
ning för att den inte skulle slås sönder 
mot klipporna, eftersom det ofta var 

Fyrmästare	 Knut	 Jansson	 och	 hustrun	
Augusta.	 Knut	 var	 en	 storväxt	 man	 på	
112	kg	medan	hustrun,	enligt	dottern	Elsa,		
var	liten	och	underdånig.

Knut	 vid	 ekan	 som	 fick	 hissas	 upp	 efter	
varje	användande.
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blåsväder ute vid Högbonden.
Varje vår vid islossningen, när det 

var oframkomligt med båt och man hel-
ler inte kunde gå på isen, blev de boen-
de på ön isolerade ibland under lång 
tid. Telefon installerades först 1927, så 
det gällde att på något sätt meddela sig 
med omvärlden för att få hjälp med det 
nödvändigaste. Frågan är hur meddelade 
man sig? Fanns någon möjlighet till att 
göra det? I och med att man fick telefon 
så fick fyrpersonalen även till uppgift att 
så småningom ge dagliga väderleksrap-
porter till radiotjänst. Själva hade famil-
jen Jansson ingen radio att lyssna på för-
rän de sista åren de bodde vid fyren.

Vid akuta sjukdomsfall kunde i 
bästa fall linbanan användas för trans-
port ned till stranden och båtfärden 
till Härnösands lasarett. På det sättet 
fick Augusta färdas när hon drabbats av 
en akut magåkomma. Dottern Anna fick 
en svår lunginflammation och avled vid 
18 års ålder. Kanhända var det vid en 

tidpunkt då man varken kunde komma 
till eller från ön. Vid sjukdomsfall hän-
de det annars att provinsialläkaren från 
Nordingrå fick hämtas med båt för att ge 
nödvändig medicinsk behandling. 

De första åren som fyren var i drift 
så fanns skola för fyrpersonalens barn. 
Den fanns inte kvar när det var dags för 
barnen Jansson att gå i skola, så de fick 
inackorderas hos familjer i byn Näsänget 

På	trappan	till	fyrbostäderna.	Knut,	som	då	var	fyrvaktare,	står	längst	till	höger,	hustrun	
Augusta	 längst	 bak	 och	 dottern	Anna	 sitter	 i	 mitten.	 Mannen	 längst	 fram	 kan	 vara	
fyrmästare	Sjöstedt.	Damen	till	vänster	är	okänd.

De	 tre	 fyrmästarbarnen	 uppklädda	 inför	
det	högtidliga	tillfället	fotografering.	
Fr.v.	Elsa	(min	mor),	Anna	och	Arvid.
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under skoltiden. Det var endast vid loven 
som de fick komma hem till Högbon-
den. Sommarlovet var särskilt efterläng-
tat eftersom naturen vid fyren inbjöd 
till spännande lekar. På sommaren kom 
även många besökare då ön var ett po-
pulärt utflyktsmål. Kvinnor ifrån fastlan-
det kom också ut för blåbärsplockning 
när det var dags för detta. Alla besök var 
välkomna avbrott i vardagen. 

Ett stort problem var bristen på 
vatten som man behövde till tvätt, mat-
lagning och hygien. Augusta fick samla 
regnvatten, och även försöka ösa upp 
vatten som samlats i ojämnheter på 
klipporna. Vintertid så fick hon smälta 
snö. En djupborrad brunn fick man först 
1944, men man fick då pumpa väldigt 
länge för att få upp en vattenskvätt. Det 
gällde alltså att vara oerhört sparsam 
med vattnet, och man fick spara ihop 
smutstvätt och tvätta nere vid stranden 
på somrarna. Att få vatten till sin person-
liga hygien var inte lätt, så när sommaren 

kom och man kunde bada i havet så var 
det mycket uppskattat. För de mindre 
barnen fanns även en liten badsjö en bit 
ifrån stranden.

Elektricitet drogs ut till Högbonden 
först 1961, så fyrfolket fick använda sig 
av stearinljus och fotogenlampor när det 
inte var dagsljus. Augusta och hennes 
flickor ägnade sig mycket åt handarbete 
och de sydde en stor del av de kläder 
som behövdes. Trampsymaskinen kom 
flitigt till användning. En del klädesplagg 
skickade man efter från postorderfirmor. 
Knut hade  skomakarutrustning så att han 
kunde laga familjens skor, och strumpor 
satt han och stickade när han vaktade i 
fyrtornet. Om man kom över något att 
läsa så var det välkommet. Tiden kunde 
bli lång särskilt under vintermånaderna, 
och ett uttryck som användes i familjen 
var att något kunde vara ”bra tidsfördriv” 
när det gällde sysselsättning.

Kosthållningen blev tidvis ensidig 
eftersom det inte kunde bli så täta tu-

Om	man	inte	gick	ner	till	stranden	och	tvättade	så	fick	man	stå	på	gårdsplanen.	
Augusta	har	samlat	regnvatten	och	står	här	med	tvättbräda,	baljor	och	hinkar.	
Det	ser	inte	ut	att	vara	en	bekväm	arbetsställning.
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rer in till fastlandet. Potatis inhandlades 
i större mängd och torrmjölkspulver fick 
användas när det inte fanns färsk mjölk. 
Att salta in t.ex. fläsk och att torka fisk 
var ett sätt att bevara maten. Det fanns 
gott om säl att jaga och man sköt även 
sjöfågel. Torsk fanns det även gott om, 
och man kunde fiska den både sommar 
och vinter. Augusta gjorde själv kaviar 
av torskrommen. Till bakning kunde 
man använda sig av måsägg. Det gällde 
således att ta tillvara det som naturen 
hade att bjuda på. Augusta hade lyckats 
med att anlägga ett trädgårdsland mel-
lan klippskrevorna, och försökte odla 
grönsaker och blommor vilket inte var 
lätt i det karga klimatet. Blåbär och hal-
lon passade man på att under sommaren 
plocka till syltkokning. Lingon plockades 
på en närbelägen ö.

Under krigsåren hände det att flyk-
tingar kom med båt ifrån Finland. De 
blev väl omhändertagna av fyrpersona-
len som delade med sig av det de hade av 
mat och klädesplagg. Militärer var under 
dessa år placerade på ön för att utföra 
signalspaning. Det var en extra uppgift 

för Knut att vara arbetsledare för dem.
Det var ett hårt och slitsamt liv att 

arbeta och bo ute på Högbonden, men 
man fann sig väl tillrätta. Barnen Arvid 
och Elsa lämnade fyrlivet när de blev 
tonåringar. Arvid gick till sjöss och Elsa 
arbetade i affärer i Härnösand. Fyrper-
sonal hade en månads semester varje år. 
Det blev inga långa semesterresor för 
dem, men de passade på att umgås med 
vänner i Härnösand. Det innebar att 
Augusta även fick chansen att komma 
in till fastlandet och se annat än klippor 
och hav, som visserligen är vackert men 
som kan bli ensidigt i längden. 

Knut pensionerades vid 60 års ålder, 
och då flyttade de till ett litet samhälle 
vid Ångermanälven. Det var en upp-
skattad flytt särskilt för Augusta som 
då fick ett större umgängesliv, men livet 
ute på Högbonden ville de båda gärna 
återkomma till i sina samtal. Att bo så 
många år ute på fyrplatsen med allt vad 
det innebar av glädjeämnen, sorger och 
hårt slit var något de inte glömde i första 
taget. 

Fyrmästarbostaden	låg	närmast	fyren.	Lärarinnan	bodde	på	gaveln	på	
den	tiden	det	fanns	skola	på	ön.		För	att	komma	till	fyrbiträdesbostaden	
i	källarplanet	fick	man	använda	en	utvändig	trappa.
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Resan till Arktis 2008
Åke	Ström	(text och foto)

Resan startade på Landvetter med flyg 
till Oslo och vidare till Longyearbyen 
på Svalbard. Vi landade i Longyearbyen 
mitt i natten i strålande solsken midnatts-
solen stog högt på himmelen. Snabbt in 
i bussen som förde oss till hotellet och 
några timmars sömn. På morgonen var 
det genomgång om resans genomförande 
och vilka regler som gäller i Arktis bl.a. 
att man inte får gå utanför stadsgränsen 
eller lämna gruppen utan att ha gevär 
med sig ifall det dyker upp en polarbear 
alltså isbjörn.

Efter sightseeing i världens nord-
ligaste stad embarkerade vi isbrytaren 
Polar Star, tidigare svenska isbrytaren 
Njord. Den obligatoriska livbåtsövningen 
var snabbt avklarad, därefter middag, 
medan båten stävade västerut till första 
stoppet Barentsburg en rysk kolgruva 
med ett litet ryskt samhälle där det nu-
mera bor 460 ryssar. När dom var som 
flest var det 2500 st.

Kl 23.00 avgång norrut mot Ny Åle-
sund. Under resan såg vi flera fyrar, inga 
stora som vi är vana vid utan små 1,5 m, 
höga orangemålade med en blixtlampa i 
toppen. De flesta fyrarna sattes upp på 

Barentsburg

1930-talet. En av fyrarna är Kapp Linné 
som sedan byggdes ihop med Isfjord ra-
dio. En annan betydligt längre norrut är 
fyren Mesteinane 73,36,6 N 10,52,0 O. 
Mesteinane är inseglingen till Smeeren-
burgfjorden där Dansköya ligger. Ön 
som Andrées polarexpedition startade 
sin olyckliga polarfärd från.

Vädret blev snabbt sämre med 
dimma blåst och blötsnö. Vid passagen 
av 80:e breddgraden var sikten endast 
3-500 meter. Synd att få sådant väder 
när vi närmade oss ön Moffen, en frid-
lyst ö med en jättestor valrosskoloni. På 
ön står ett litet orangemålat trekantigt 

Danskenäset Båk	på	Moffen	ovanför	80:e	breddgraden.



13

kummel. Den orange färgen gör att man 
lättare upptäcker utmärkningen vid dis 
och dimma, som är mycket vanlig som-
martid när varm luft möter iskallt hav. 
Vattentemperaturen ligger mellan +2 till 
+4 grader.

Rutten gick vidare genom Hinlo-
penrenna till Alkefjell med branta klip-
por som stupar rakt ner i havet med tu-
sentals alkfåglar. Dom finns både i land, 

i luften och i vattnet. Vi kom inte riktigt 
nära för nu hade vinden ökat till styv ku-
ling. På färden mot Kvitöya (Vitön) pas-
serade vi Svalbards största glaciär Aust-
fonna och Bråsvellbreen, glaciären mäter 
400 x 400 km. Här möter vi drivisen som 
gjorde att vågorna la sig. På drivisen såg 
vi de första polarbear. Först ser vi dem 
på långt avstånd som små prickar men 
sedan får vi flera alldeles vid sidan av bå-

Vitön	där	Andrée-expeditionens	fotograf
Strindberg	begravdes. Andrée-monumentet.

Mesteinane	fyr	
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Isbjörnshona	med	unge.

ten, bl.a. en hona med en unge. I råkarna 
såg vi också några valrossar. Totalt såg vi 
7 polarbear på detta ställe.

Vi lämnade drivisen och nu blev 
sjögången besvärande med akterlig vind 
och stormstyrka i byarna. De passage-
rare som inte hade sjösjukeplåster eller 
använde svartpeppar mot sjösjuka för-
svann snabbt till sina kojer. Vid midnatt 
mötte vi drivisen igen och fick bryta en 
ränna hela natten för att komma fram 
till Kvitöya, som var vårt huvudmål. Vid 

Valrossar

ankomsten sattes en Zodiak gummibåt i 
sjön och 4 guider med gevär rekognose-
rade området, inga isbjörnar i sikte så vi 
fick gå i Zodiakerna för att ta oss till land 
för ett besök vid Andrée-expeditionens 
sista lägerplats som legat oupptäckt i 33 
år. Fotografen Strindberg som dog först 
hade begravts i en smal klippskreva med 
lite stenar som täckning. Vi var dom 
första som besökt Kvitöya på flera år. 
På grund av isläget är det mycket svårt 
att komma fram till ön. Vi fortsatte se-
dan söderut genom Freemansundet till 
Sörkapp som är sydspetsen på Svalbard 
eller Spetsbergen som ögruppen också 
kallas. På vår väg söder ut såg vi polarbear, 
valrossar och Balaenoptera physalus, sill-
val på svenska. Sillvalen är världens näst 
största valart efter blåvalen. 

Efter Sörkapp och dess lilla orange 
fyr vänder vi stäven norrut och stävar in 
i Hornsund och Burgerbukta, en fantas-
tiskt vacker fjord med massor av glaciä-
rer och is. På ett av isblocken satt en is-
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björnsunge. Han undrade säker vad vi var för några. 
Resan fortsatte norrut tillbaka till Isfjorden där vi 
landsteg först på Alkepynten ett tundraliknande 
område med betande polarrenar.

Nästa landstigning var på Skansen Bukta, ett 
ställe som varit valkokeri på 1700- och 1800-talet. 
Mycket av verksamheten finns kvar eftersom allt 
från före 1945 är fornminne och absolut inte får 
röras. 

Skansen	 Bukta,	 valkokeriplats	
från	1700-talet.

Av resan återstår nu bara mid-
dag med kaptenen och flygre-
san hem. Det var en underbar 
resa och mycket lärorik i en 
fantastisk ögrupp. Det enda 
man får lämna efter sig är spå-
ren i snön och det enda man 
får ta med sig är filmen i ka-
meran. 

Polarren

Vi	som	reste	är	Åke	och	Lilian	Ström.
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När tjuren kom till Gotska Sandöns Fyrplats
Folke	Sjögren	(text och skisser)

Gotska Sandöns Fyrplats 
är i år anlagd för 150 år 
sedan. Ensligt belägen och 
svårtillgänglig står att läsa. 
Hamn kan inte anläggas 
på grund av den ständigt 
rörliga sanden och de lång-
grunda stränderna. 
Enslighetsklass 5. 
Belägen NO om Gotland. 
Noga angivet 58 23 48 N. 
– 19 11 46 O. Ungefär tre 
mil i omkrets. Mestadels 
tallskogsbevuxen med ge-
nerösa sandstränder av 
flygsand.

Fyrplatsen ligger på Bredsands udde 
innanför randdynerna, namnet beskriver 
naturen väl. Läget betyder att inte ens 
Fårösund låg nästgårds. Det var närmaste 
granne, men åtskilliga timmars färd med 
båt. Den tidens snabba båtar var mest 
sexknopare som lätt hindrades av väder 
och vindar. Det betyder landförbindelse 
en gång per månad om sådan är möjlig 
står att läsa om på 1920 och 30-talet när 
den här händelsen ägde rum.

Händelsen är bara en episod i våran 
vardag, men det fanns ju inte så många 
omtumlande saker som hände på den 
tiden, inte som nådde oss i alla fall. Ön 
var ju mycket unik med både fauna och 
flora framhålls det också i böcker, men 
för oss som såg det hela för jämnan var 

sensationen inte lika stor. Dessutom kan 
läggas till att det inte var ett lätt liv på 
Sandön. Påfrestningarna var stora på 
många vis och krävde mycket av alla. Ib-
land gick det inte så bra.

Genom att jag har glädjen att få be-
rätta för ett kunnigt sällskap vet jag att 
läsaren kan se det mesta om fyrplatsen 
och fyren i sin egen bokhylla. Jag har 
därför för avsikt att i stället tala om hän-
delser för oss som (nästan) var vanliga 
människor och om vardagens upplevel-
ser när dom är fria från naturens storhet 
och haverier. 

Öns befolkning består av 18 perso-
ner, de 5 barnen i skolåldern inräknade. 
Jag själv var en av dom. Vi skulle ju alla 
ha mat och andra nödvändigheter som 
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vi kunde skaffa genom väl genomtänkt 
proviantering m.m. och glädja oss åt. 
Följande händelse är ett exempel på hur 
vi kunde anpassa oss till verkligheten 
och att fyrfolket behövde ha stor prak-
tisk färdighet inom många områden.

Som framgår kunde vi inte kvista 
över till Visby, Fårösund eller Nynäs-
hamn för att köpa en mjölkskvätt eller 
ett kilo ägg. Vi var därför tvungna att se 
oss som småtorpare med några värphöns, 
(våra fick namn efter den vi köpt dom 
från, det var Lovisa, Hervor, fru Larsson 
och några till som jag glömt) hushållsgris 
och högst på listan ett par kor. 

Och här börjar historien. 
Vi köpte alltid billiga kor som kunde 
slaktas och ersättas med nya. Lågavkas-
tande eller med annat prisreducerande 
besvärligt men. Det kunde ju räcka åt 
oss eftersom vi inte kunde exportera 
produkten.

Den här gången hade vi fått ett par 
bra kossor som vi inte ville slakta och er-
sätta med kanhända till och med sämre 
av samma djurart. Men dom skulle na-
turligtvis komma att sina om det inte 
blev kalvar på gång. Hur gör vi nu då? 
Kan man köpa en billig tjur med till-
räckligt amorös läggning som kan klara 
av den av oss önskade uppgiften och 
därefter i stället för korna gå vidare till 
våra köttgrytor? Det här var något att 
tänka på. 

Bud sändes till Gotland med förfrå-
gan och förklaring om varför. En ägare, 
till en för honom lämplig ungtjur, kunde 
tänka sig att sälja kräket, till nästan pas-
sande pris. Affären gjordes upp med om-
bud och allt. Tjuren skulle levereras vid 
nästa proviantresa med kuttern Primus 
som brukade åta sig resorna. PRIMUS 
en gammal norsk sköite med förflutet 
som fiskebåt, jaktriggad och med en rå-

oljemotor numera. Sandöns vanligaste 
förbindelse med den etablerade civili-
sationen för ungefär månadsvis leverans 
av nödvändiga förnödenheter som vi be-
hövde. Köpet av tjuren blev avklarat. Nu 
var det bara att vänta.

Jag MÅSTE påpeka att jag fått rätta mig 
efter hörsägen till stor del eftersom jag 
inte var med överallt och genom besvä-
rande låg ålder inte hölls informerad om 
detaljerna när händelsen timade. Jag har 
också tagit mig friheten att i någon mån 
föra tjurens intryck till tolkning.

Tjuren levereras tidigt en morgon i Fårö-
sund! Han övertalades att ta plats i ett 
båsliknande föremål i Primus lastrum. 
Det var inte djupt, allt gick väl och tju-
ren hade god utsikt ovan lastrumssargen 
och gick klar under storsegelbommen. 
Inte minst genom detta fick han tillfälle 
att njuta av sjöresan som skedde i vack-
ert väder.

Ni som varit ute på Gotska Sandön 
vet ju att det är en ganska kostsam resa 
dit plus övernattningar. Det här fick ju 
tjuren helt gratis och mera därtill, inte 
att förglömma de väntande amorösa till-
fällen som vankades med tvenne skön-
heter av kosläktet i stället för att annars 
gå direkt till charkuteridisken i småbitar 
och illa fort. Nu får han via Norra gat-
tet se de vida berömda rauk-områdena 
Digerhuvud och Långhammars från sjö-
sidan. Jo, det är korrekt för prästen, som 
också var med, såg det med egna ögon.

Timmarna och båten gled sakta 
framåt och ankrade slutligen utanför 
Bredsand i lugnt och fint väder. Sandöns 
befolkning stog redan på stranden för 
att välkomna. Tjuren övertalades att ta 
sig upp på Primus däck, därefter erbjöds 
han att få hoppa i sjön och simma de 
tvåhundra meterna till stranden. Detta 



18

dock efter att ha fått en fånglina fäst runt 
hornen som säkerhet och för hjälp med 
kursen från följebåt. Nu, kvalificerad för 
simborgarmärket, tycktes han inte heller 
ha något emot att bli visad till båset i 
ladugården, där han bokades in mellan 
öns häst, de två kossorna och några goda 
hötappar. Badet syntes ha medverkat till 
hans för stunden lugna sinnelag.

Det mesta gick som planerat, alla 
klädde sig snyggt och prästen klädde sig 
ämbetsvärdigt. Alla anträdde därefter 
marschen till öns kapell. Det var litet 
med knapp plats till alla i församlingen, 
som nu av prästen delgavs ord om synd 
och möjlig bättring. Litet sent, det var 
ju Gottberg som var sjörövare på ön och 
vid slutet av 1700-talet. Inte vi!

I kapellet fanns ett litet rum avsett 
för skeppsbrutna. Det användes som 
skolsal. Vi var fem elever och en lärarin-

Tjurens	ankomst	till	Gotska	Sandön

na som med lätthet fyllde det lilla rum-
met till bristningsgränsen. Sandön och 
Landsort de två sista lotsbarnskolorna i 
riket. Jag har gått i dom båda. Fördelen 
att få bo i hemmet med föräldrarna var 
stor.

Och så blev det vardag igen. Primus 
har lossat våra förnödenheter och vi har 
fått post och tidningar och skickat brev. 
Prästen lämnar oss att på egen hand möta 
ännu ett år utan hans värdefulla råd.

Tjuren då, vad händer? Han var inte 
så stor precis och behöver lägga på sig 
några kilo för köttets skull. Det andra 
skötte han med bravur genom att grov-
hångla med kossorna tills ett nytt släkte 
säkert skulle se dagens ljus, om så endast 
på Sandön. Mjölken var säkrad för nästa 
säsong.
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Så kommer dagen när tjuren skall inträ-
da i nästa tillvaro. Uppdraget går till tre 
stabila fyrvaktare, min far Albert, hans 
bror August och till Thure, alla i 30 års 
åldern och lugna, starka karlar. Dom har 
förberett sig väl. Slaktmask och en liten 
klubba står mot väggen på redskapsbo-
den invid tvättstugan. En talja är riggad 
för att hissa upp tjurkroppen när tiden 
är inne. 

Tre bestämda fyrvaktare öppnar 
ladugårdsdörren en morgon. Kliver in 
till tjuren och lägger en fånglina runt 
hornen. Han är inte lätt att tas med, en 
värsting med dagens vokabulär hade vi 
fått. Med bestämdhet inbjöds han nu att 
gå till slaktbacken styrd med fånglinan 
av Albert. Vägen var knappt 200 meter, 
men tjuren blev alltmera omedgörlig 
och besvärlig. Nästan framme kastade 
han ikull Albert och började rulla ho-
nom mot bodväggen. Kompisarna hann 
inte ingripa till någon nytta och bod-
väggen var otäckt nära när Albert, som 
nu var missnöjd med både kompisarna 
och tjuren, fick en kort möjlighet att 
komma på benen och så strategiskt att 

Så	var	det	dags!

han fick tag i den lilla klubban som han 
kvickt och med övertygelse slog i huvu-
det på tjuren. Albert var stark och det 
gav resultat. Tjuren gick ned för räkning, 
om på grund av förvåning eller mindre 
hjärnskakning blev inte utrett. Snabbt 
tog den vanliga slaktproceduren över på 
planerat sätt. Tjuren delades upp på ”ak-
tieägarna” efter deras kapitalinsatser och 
gick till köken för vidare behandling och 
en proviantfråga hade fått sin lösning. 

Alla kan väl slakta en tjur, eller hur! 
Händelsen relaterades på alla vis och på 
olika håll. Den blev lätt förvanskad men 
inte bortglömd på Gotland. När Albert 
30 år senare pensionerades från Öster-
garns fyr kom den åter på avskedsfesten 
i Katthammarsvik. En av gästerna drista-
de sig fråga, Albert är det sant att du en 
gång i dina unga dagar har slagit ihjäl en 
tjur med blotta knytnäven? Albert blir 
ett ögonblick förvånad, men anar sam-
bandet och svarar eftertänksamt 
- Ääh – det var ju bara en stut!
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Fyrpersonal inom Västra Lotsdistriktet
Maria	Elsby

I Blänket 2008:4 presenterades projektet för att dokumentera fyrpersonal på 
Sveriges bemannade fyrplatser. Denna fyrepok är nu avslutad och detta möjliggör 
en dokumentation av samtlig personal som verkat på fyrarna från uppbyggnaden till 
avbemanningen. 

Det har i stort sett varit ett enmansprojekt där jag själv, efter att ha blivit 
ordentligt introducerad i arkivens värld av Mats Carlsson-Lenart, suttit på olika 
arkiv och pastorsexpeditioner för att få fram uppgifter. Granskningen sträcker sig 
från slutet av 1700-talet. Den tidigaste uppgiften hitintills är från 1790 och gäller 
fyrmästaren H.G. Mohrström på Carlstens fyr. 

Inventeringen är mycket omfattande och avsikten är att den successivt skall 
publiceras på Svenska Fyrsällskapets hemsida. Jag har inte fått fram alla önskvärda 
uppgifter och hoppas därför på kompletteringar och rättelser från intresserade läsare. 
Nya uppgifter kan skickas till mig på adressen nedan. 

Det kan ju vara roligt att kunna följa sin egen släkt eller någon intressant 
fyrplats. Många sitter säkert inne med specialkunskaper som jag är tacksam för att få 
förmedlade till mig. 

Det som först kommer att läggas ut på hemsidan är en förteckning över de 
fyrplatser inventeringen gäller. Efterhand som den enskilda fyren fått ”sin” sida klar 
med fyrbeskrivning och kronologisk fyrpersonalslängd, så kommer fyrnamnet att 
bli klickbart och informationen visas. I ett senare skede är det meningen att varje 
fyrvaktarnamn skall bli klickbart och personens karriär inom fyrväsendet visas. Det 
vore trevligt om det då också fanns ett foto av personen i fråga. För detta behöver jag 
er hjälp. Foton som sänds till mig skannas och sedan får ni naturligtvis omedelbart 
tillbaka dem. 

För den som är intresserad, men inte har tillgång till internet (finns på bibliotek), 
får vi försöka finna någon annan lösning för att ge möjlighet till att ta del av det 
publicerade materialet.

Foton, kompletteringar och rättelser skickas till:
Maria Elsby, Terrassvägen 3 Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil eller via mail till 
maria.elsby@telia.com. Du kan också kontakta mig på tel. 0523-22139.

Fyrresa i Trondheimsområdet och tur med 
Hurtigruten/MS Midnatsol 28-31 augusti 2009
Resan är fulltecknad, men kommer eventuellt att upprepas nästa år och då med 
vissa nya inslag. 

Information kommer att finnas på www.borjemo.nu eller kan fås direkt från 
Börje Moberg på tel. 0300/60224, 0708/195865 eller mail borje.mo@tele2.se.
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Flottsunds AGA-fyr har blivit byggnadsminne
Dan	Thunman	(text & foto)

Tillkomst
1926 skrev Stockholms Transport och 
Bogserings AB ett brev till Uppsala stads 
hamnstyrelse. Brevet innehöll önske-
mål om olika åtgärder för att underlätta 
sjöfarten till Uppsala. Förslaget gällde 
bland annat anbringande av lanternor 
och sjömärken mellan Almarestäket och 
Uppsala. En ny fyr vid Fyrisåns utlopp 
i Ekoln (en del av Mälaren) ansågs sär-
skilt angelägen. Därefter tog bolaget 
kontakt med lotskaptenen inom lotsdi-

striktet som lovade göra en resa för att 
studera dessa förhållanden. 1927 till-
skrev bolaget på nytt Hamnstyrelsen 
för att påminna dem om en prövning av 
deras förslag. Samma skrivelse gick även 
till Lotsstyrelsen. Efter detta inleddes 
en mer allvarligt menad behandling av 
ärendet och 1929 inhandlade Hamn-
direktionen en fyr från Svenska AB 
Gasaccumulator i Stockholm, Lidingö 
(AGA) för en kostnad av 2 905 kr. 

Fyren, som uppsattes samma år, be-
stod av en sex meter hög järnkonstruk-
tion. AGA hade flera olika varianter i sitt 
sortiment. Dess nedre del utgjordes av 
ett skåp som innehöll gastuberna. Ovan-
för detta en öppen fackverkskonstruk-
tion med rörledningar anbringade som 
ledde upp till fyrapparaten. Denna, av 
märket AGA-Dalén, bestod av en röd-
målad lykta (utan lins) med tryckregu-
lator och klippapparat. Fyrens karaktär 
blev Bx(2) 6 s. (D.v.s. en blixtfyr som 
avger två blixtar var sjätte sekund). Lys-
vidden var 4,8 nautiska mil (1 nautisk 
mil är 1 852 meter).

Daléns klippapparat (se fig t.v.)
”Klippapparaten (6), som är placerad 
ovanpå tryckregulatorn (8), åstadkom-
mer automatiskt kortvariga avbrott i 
gastillförseln till brännaren (3), så att 
fyrlågan härigenom tändes och släckes 
i överensstämmelse med fastställd fyr-
karaktär. Återtändning av den stötvis 
utströmmande gasen sker med en s.k. 
evighetslåga, en liten, ständigt brin-
nande låga, vars gastilledning går förbi 
klippapparaten.” På bilden syns även den 
solventil (23), som även den uppfanns 
av Dalén. ”Solventilen, som endast åter-

Principskiss	för	hur	en	AGA-fyr	fungerade.
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finns på vissa fyrar (ej Flottsunds fyr), 
passeras av gasen på dess väg mellan 
tryckregulator och klippapparat. Sol-
ventilen stänger gastillförseln så snart 
dagsljuset uppnår en viss styrka, och den 
öppnar åter tillförseln, då ljusets styrka 
sjunker under detta värde. Härigenom 
hålles fyren lysande endast under mör-
ker och ogynnsamma siktförhållanden. 
Då solventilen har släckt fyrlågan, brin-
ner likväl evighetslågan, som erhåller gas 
genom en särskild rörledning direkt från 
tryckregulatorn.” (utdrag ur Instruktion	
för	 tillsyningsmän	 vid	AGA-	 och	 Dalén-
fyrar	utan	ständig	bevakning) 

Räddningsaktion och återtändning
Flottsunds fyr kom att troget leda fartyg 
in i Fyrisån och upp till Uppsala hamn 
till omkring 1990. Då ansågs den ha 
tjäna ut, släcktes och började förfalla. 
Tack vare ett kommunalt projekt Årike	
Fyris	uppmärksammades återigen fyren 
och den genomgick åren 1995-1996 en 
helrenovering. Fyren återtändes 1996. 
Den är sedan dess i drift dygnet runt 
från april till oktober.

Kulturhistoriskt intressant och bygg-
nadsminne
Flottsunds fyr hör hemma under grup-
pen farledsfyrar. Så länge fyrarna krävde 
fast bemanning för deras skötsel och 
underhåll var det för dyrt att belysa 
de svenska inomskärsfarlederna. Med 

Bild	hämtad	ur	en	av	AGA:s	skrifter	om	deras	järntorn.

en utvecklad fyrteknik kom den första 
större expansionen av farledsfyrar under 
1880-talet. Med AGA:s och Gustaf Da-
léns utveckling av gasfyrar under början 
av 1900-talet blev det så småningom 
möjligt att till en relativt låg kostnad be-
lysa huvuddelen av alla viktiga farleder 
i skärgårdar och på sjöar. Den nya fyr-
tekniken krävde endast en årlig tillsyn. 
År 1912 fick Dalén nobelpriset i fysik 
för sina uppfinningar som snabbt spreds 
över hela världen. AGA utvecklade även 
olika typer av järntorn som även de 
spreds över hela världen. 

AGA-fyr	med	solventil	i	Volturno,	
Italien	(omkr.	1916)
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Under 1900-talet fortsatte ständigt fyr-
teknikens utveckling. Sjöfartsverket lät 
bygga om sina sista gasdrivna ledfyrar 
under 1980- och början av 1990-talet 
och idag drivs många av dem med hjälp 
av solceller. Uppsala kommun genom-
förde aldrig denna förändring på Flott-
sunds fyr då den ansågs ha tjänat ut och 
kom som ovan nämnts att i stället reno-
veras med den gamla fyrtekniken. 

I samband med en riksomfattande 
bebyggelseinventering av landets större 
fyrplatser 1999 uppmärksammades även 
den lilla ledfyren vid Flottsund. I inven-
teringsrapporten framgår att fyren är i 
originalskick och utgör en av få AGA-
fyrar i landet som fortfarande drivs med 
gas. Fyren är sålunda ett intressant och 
levande kulturarv som speglar delar av 
Daléns livsverk. För att säkerställa ett 
långsiktigt bevarande av fyren hemställ-
de Kulturnämnden i Uppsala kommun 
hos Länsstyrelsen om att få den upp-
tagen i förteckningen över byggnads-
minnen. Det är därför med glädje som 

Flottsunds	fyr

Kulturnämnden, sjöfarande och andra 
fyrintressenter i Uppsala nu fått beske-
det att fyren blivit byggnadsminne och 
därmed ska bevaras för framtiden.

Källor och litteratur
Instruktion	 för	 tillsyningsmän	 vid	 AGA-	
OCH	 DALÉNFYRAR	 utan	 ständig	 be-
vakning. Fastställd av Kungl. Lotsstyrel-
sen 1937

Thunman, Dan. Flottsunds	fyr.	Utredning	
inför	 frågan	 om	 byggnadsminnesförkla-
ring. Uppsala 2006.

Thunman, Dan.	 Sveriges	 fyrplatser	 –	 en	
bebyggelsehistorisk	 dokumentation	 av	 f	
d	 bemannade	 fyrplatser	 anlagda	 under	
Lotsverkets	tid. Stockholm 2000.

Uppsala	 kommuns	 tillsyningsman	 sedan	
1972,	Göran	Klinghag	 inspekterar	 fyr-
apparaten
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Bevara de mindre farledsfyrarna!!

De flesta äldre känner säkert igen 
strofen ” vi klara alla släckta fyrar på 
erotikens ocean” som förekom i en 
slagdänga för många år sen. Men de 
verkliga fyrarna som lyser med sin 
frånvaro när vi färdas i nattens mörker 
är inte lätta att klara sig undan.

Tillsynsmyndigheten rangordnar 
fyrar efter vad sjöfartsnäringen be-
höver för att säkert kunna navigera 
i nattens mörker. Dessa fyrar hålls 
underhållna och tända nattetid. Det 
rörliga friluftslivet till sjöss anser myn-
digheten inte vara deras avdelning och 
tycker därför att de innerskärgårdsfy-
rar som i huvudsak inte utnyttjas av 
sjöfartsnäringen kan släckas och ned-
monteras.

Samhällets och därmed vi skatte-
betalares stora förtjänst med tända 
fyrar är att sjöräddningsuppdragen 
nattetid minskar, akutsjukvårdande 
insatser minskar, även ersättning för 
olika skador minskar. Det är med an-
dra ord en samhällsekonomisk vinst 
att hålla ”småfyrar” tända.

Att färdas efter ett digitalt sjökort 
är tämligen säkert, men kan inte jäm-
föras med den trygghet och vetskap 
att man faktiskt vet var man är som 
när man följer farleden från fyrblink 
till fyrblink. Det är som att närma sig 
hemmets härd efter att ha varit ute på 
en vintrig kvällspromenad och man 
börjar skymta huset och ser hur ljuset 
börja gnistra och glimma inifrån stug-
värmen. Det är samma känsla av lycka 
som sjömannen känner när han ser fy-
rarna blinka inifrån land - på kobbar 
och skär.

Fyrarna är också ett kulturarv som 
minner oss om den tid då vårt sam-
hälle byggdes upp med hjälp av en in-
tensiv sjöfart runt våra kuster. Det är 
en tid vi inte bör glömma bort.

Nu finns det ju de som inte är på 
sjön och som då anser att båtfolket 
själva borde ordna vad de behöver utan 
att samhället skall betala. - Betalar för 
sig gör båtfolket redan idag genom att 
bensin- och dieselskatterna går direkt 
till statskassan. Endast en del går till-
baka i form av olika satsningar för det 
rörliga friluftslivet till sjöss

Krav på utbildning hörs också 
emellanåt. - Och det görs en hel del på 
den fronten. Studieförbund utbildar 
och försäkringsbolagen premierar de 
som har utbildning genom att sänka 
deras försäkringsavgifter. Utbildning 
ger säkrare sjöfart men tänder inga 
fyrar.

Avslutningsvis vill jag säga
 -Håll innerskärgårdsfyrarna tända så 
att olyckstalen hålls nere och vi får en 
trygg färd i nattens mörker. För att fär-
das i blindo är hemskt.

Och vem har inte skildrat det bättre 
än  Evert Taube. När har berättar om 
Carl Stranne i balladen om Briggen 
Blue Bird som var dömd att bli vrak.

 Med hopp om bättring
	 														Christer	Blomqvist
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Fyrspanarresa på Gotland i augusti 2008
Anders Lindqvist (text och foto)t

Äntligen på väg på semesterresa, en 
fyrspanarresa	till	Gotland. Är av naturli-
ga skäl svårt för en bilburen fyrentusiast 
att ägna sig åt fyrspaning och då passar 
Gotland bra eftersom många av fyrarna 
står så det går att komma fram till dom 
med bil och ön är ju inte alltför stor. 

Började spaningen redan i farleden 
ut från Nynäshamn där vi även mötte 
Polferrys Scandinavia på väg in till Ny-
näshamn, ett av få fartyg denna måndag. 
Gjorde några tappra försök att fota både 
fartyget och Gunnarstenarna. Fartyget 
gick väl bra med det objektiv jag hade 
med mig till kameran medan det var lite 
för långt avstånd till Gunnarstenarna. 
Skymtade Öja Landsort innan vi läm-
nade fastlandet bakom oss. Ägnade som 
vanligt en stor del av överfarten till far-
tygsspaning på däck. Dock så var det just 

den här resan väldigt lite fartygstrafik 
och det var först när vi skymtade Got-
land som vi mötte ett par fartyg, men 
på för långa avstånd för att kunna identi-
fieras. Det blev en snabb incheckning på 
Hamnhotellet i Visby och en bit snabb-
mat innan fyrspaningen började. 

Den här gången hade jag som mål 
att hitta och fota Stenkyrkehuks fyr 
som jag missade förra gången. Hade 
vägbeskrivningen från fyrsidan med mig 
och hittade affären i Hälge och rätt väg 
även om jag började tvivla efter några 
km, men vägbeskrivningen stämde och 
det gjorde även beskrivningen av vä-
gens skick då det bitvis var mycket då-
ligt skick på grusvägen. Följer man bara 
vägen tills den tar slut så står fyren rakt 
fram lite skymd av växtligheten. Det är 
lite ont om P-platser så är det många 

Fårö	fyrplats
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besökare på en gång kan det bli en lite 
längre promenad. Det är tydligt märkt 
privat mark på grinden till huset/fyren, 
men från vägen som går snett upp till 
vänster om staketet går en stig vid sidan 
av tomten så att ta sig fram till fyren går 
alldeles utmärkt. Det är däremot svå-
rare att hitta en bra fotoplats då klinten 
framför fyren stupar ganska brant och 
det är lite buskar och träd i vägen. Det 
här är ett problem som man ofta ställs 
inför som bilburen fyrskådare då fyrar 
egentligen skall ses och fotograferas från 
sjösidan gärna i mörker och/eller dåligt 
väder, men har man ingen båt/fartyg så 
får landsidan lov att duga. 

Efter att ha tagit några kort på Sten-
kyrkehuk så skulle man väl egentligen 
ha åkt tillbaka till Visby för middag 
och planering inför morgondagen, men 
eftersom det på Gotlandsbolagets fär-
jor finns ett sjökort på sträckan Nynäs-
hamn - Visby så hade jag hittat ett par 

Occas-märkta fyrar och jag var ju inte 
på Gotland för att ligga på hotellet utan 
för att fyrspana, så jag fortsatte upp mot 
Halls fiskeläge. Jag var inte förberedd, så 
jag hade lite dåliga referenser var fyren 
skulle finnas och missade den den här 
gången. Jag hittade däremot en anslags-
tavla vid hamnen med lite information 
om fiskeläget och den tidiga vippfyren. 
Nu fick jag en anledning att komma till-
baka till Gotland för mera spaning. Efter 
den missen och då det ändå var ganska 
nära så fick det bli Fårö den här gången 
också. Det är svårt att avstå från att ta 
nya kort av fyrar även om man varit där 
förut och fotat. 

Nu började dock magen påminna 
om att det var dags för middag så det 
började bli tid att vända tillbaka till Vis-
by. I stället för att ta raka vägen ner så 
åkte jag vägen över Slite där jag även den 
här gången lyckades med att komma ner 
till hamnen och det lilla museet när dom 
drog ut sin tändkulemotor och startade 
den så det blev ett längre stopp än vad 

Stenkyrkehuks	fyr

Koviks	vippfyr



27

jag tänkt. Passade på att ta ett par bilder 
men framförallt lyssnande jag på dunket 
från motorn. 

Vaknade på natten av att det reg-
nade kraftigt och med tanke på att jag 
bokat in Stora Karlsö på tisdagen så var 
regn något jag inta ville ha. Tisdagsmor-
gonen bjöd på lite låga moln och ett 
kraftigt dis, men regnet hade dragit bort. 
Efter en tidig frukost på hotellet och lite 
provianterande så styrde jag ner mot 
Klintehamn. Att jag var tidig berodde 
på att jag planerat in ett besök vid den 
fiskeby med vippfyr som är uppbyggd i 
Kovik utanför Västergarn. En plats som 
jag kan rekommendera för besök. Det är 
bra information om platsen och om stu-
gorna som är ditflyttade. 

Det var intressant att se vippfyren och 
ensfyren i fiskeläget och att man faktiskt 
ansträngt sig att lägga enslinjen så att den 
gick rakt in i hamnen. Jag hade ju Stora 
Karlsö bokat så efter lite fotograferande 

var det dags att ta sig ner till Klintehamn 
och ta färjan över. 

På Stora Karlsö blev vi mötta av 
tillsyningsmannen som efter att ha häl-
sat oss välkomna talade om tiden för 
den guidade turen runt ön och att dom 
som ville äta lunch skulle förboka den. 
I övrigt så var det fritt fram på ön då 
fågelskyddet inte gällde så här sent på 
säsongen. Eftersom det här var mitt för-
sta besök på ön så valde jag att gå med 
på guidningen runt ön och tack vare en 
mycket påläst guide blev det en trevlig 
och lagom lång promenad. Hamnade 
lite på efterkälken när vi kom upp på 
fyrplatån då jag passade på att fotogra-
fera fyren, men tempot var inte högre 
än att det gick snabbt att komma i kapp 
gruppen. Det här är en plats jag kommer 
att återvända till men då blir det över-
nattning så att det kan bli lite mörkerbil-
der på fyren och möjlighet att njuta av 
utsikten och lugnet. Måste bara nämna 
restaurangen för dom som inte varit där, 

Stora	Karlsö
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bara den är värd ett besök med det stora 
panoramafönstret och en helt fantastisk 
utsikt ut över Östersjön. 

Efter återresan till Klintehamn 
gjorde jag en avstickare ner till Hobur-
gen och det är väl samma sak där som 
med Fårö. Det hör väl till att besöka och 
fotografera dom fyrarna när man är på 
Gotland. Vädret som jag oroat mig för 
på morgonen hade blivit betydligt bättre 
för turistande men sämre för mig som 
gärna vill ha lite moln eller kontraster 
när det är fyrfotografering. Vid Hobur-
gen var det dock klarblå himmel och 
strålande sol så några dramatiska bilder 
blev det inte. 

Jag passade på att på vägen tillbaka 
till Visby besöka både Faludden och När. 
Vid Faludden får kameran ligga kvar i 
väskan med all skyltning om fotoförbud 
m.m. som är på platsen och fyren som är 
svår att se så kringbyggd som den bör-
jar bli. Det är lite synd att det även är 
tillträdesförbud vid dom gamla husen 
nere i hamnen, men fyren står där ännu. 
Raka motsatsen är det i När. Det är vis-
serligen naturreservat, men om man hål-
ler sig på vägarna så går det bra att köra 
ända upp till fyrplatsen. Bostadshuset 
såg lite övergivet ut med något trasigt 
fönster och sånt är ju aldrig kul att se. 
Man får väl hoppas på att någon kan ta 
tag i det och kanske öppna verksamhet 
på fyrplatsen så att den lever upp igen. 
Återigen så kunde jag konstatera att det 
är svårt att ta kort på fyrar om du inte 
är ute på vattnet. Här var det dock inte 
en brant klint ner i havet som hindrade 
utan snarare att fyrplatsen ligger på en 
liten höjd och det är en hög mur runt 
den. Jag hade behövt ett högre stativ till 
kameran och en stege till mig så jag fått 
med hela fyrplatsen, men jag gjorde vad 
jag kunde och hade lite tur med solen 
också. 

Hade en plats till jag ville besöka, 
men det fick vänta till onsdagen då det 
här blev en rätt lång dag ändå och 4 fyrar 
på en dag, 5 om man räknar vippfyren, 
fick räcka. Det märktes i Visby på kväl-
len att turistsäsongen var slut för i år då 
det var mycket lugnt på gatorna. Jag gick 
förbi hamnen på väg till hotellet och tit-
tade på dom enstaka fartyg som låg vid 
kaj bland annat båda snabbfärjorna från 
Gotlandsbolaget. 

Onsdag och hemresedag. Det blev 
ett kort besök den här gången, men det 
var den tid jag hade att disponera, som 
jag nämnt hade jag ju en plats till jag 
ville undersöka. Förra gången jag var på 
Gotland så tyckte jag att jag såg en fyr 
efter vägen ner till Klintehamn och sen 
var det det där med Occas på Gotlands-
bolagets sjökort också. Visste ungefär var 
jag skulle börja leta, det var strax efter 
Tofta och en golfbana skulle det vara på 

Närs	fyr
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höger sida hade jag för mig. Som vanligt 
så är minnet inget att lita på utan när 
jag började tro att jag kommit alldeles 
för långt så dök golfbanan upp på höger 
sida och mycket riktigt så där stod Skans 
uddes fyr bakom klubbhuset, så nu kan 
jag pricka av en fyr till på Gotland! Det 
var kul att se att den faktiskt var med på 
klubbmärket till Visby golfklubb också 
och med tanke på att den ligger vid 
klubbhuset så är det väl stora chanser till 
att den faktiskt blir ompysslad, så det var 
en rolig fyr att hitta. 

Hittade några för mig nya fyrar på 
den här resan och fick mersmak för yt-
terligare besök på Gotland. Det skulle 

Skans	udde.	En	fyr	med	visst	renoverings-
behov

var trevligt att kunna få chansen att fo-
tografera fyrar från sjösidan så det får väl 
bli nästa utmaning hur man ska lyckas 
med det. 

Passade på att ägna onsdagsefter-
middagen till vanligt turistande i Visby 
och att göra en för mig viktig alltid åter-
kommande aktivitet vid alla besök på 
Gotland, ett besök på Högklint! Det 
måste vara drömplatsen för en fartygs-
spanare. Man behöver visserligen en 
stark kikare och ett bra teleobjektiv om 
man vill fotografera fartygstrafiken som 
kan vara rätt intensiv. 

Nu var det bara det tråkigaste kvar, 
nämligen hemresan. Det blev fartygs-
spanande på däck även på vägen hem 
och den här gången blev det även en del 
bilder på mötande fartyg. Det värmde 
även att se Landsort mot dom mörka 
åskmoln som låg in över land när vi när-
made oss Nynäshamn. Jag gjorde ett tap-
pert försök att ta en bild med ljuset från 
Landsort och åskmolnen i bakgrunden 
men det var lite långt avstånd och/eller 
för kort teleobjektiv, så dom bilderna 
är inget man visar upp. Det här var en 
resa som gav mersmak och jag kommer 
alldeles säkert tillbaka till Gotland och 
speciellt till Stora Karlsö.

Vänligen rapportera ändrade kontaktuppgifter. Tack!

Tyvärr är det flera som inte meddelar sin nya adress eller e-post när de flyttar 
eller ändrar någon kontaktuppgift. Som du förstår orsakar detta en hel del 
onödigt arbete och även extra kostnader. Det är mänskligt att glömma men vi 
ber dig försöka komma ihåg att meddela ändringar av dina kontaktuppgifter. 
Ring 031-972148, faxa 031-970623 eller maila ulla@hillberg.com. 

     Tack	för	din	hjälp,	hälsn	Ulla
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Bremö fyr 150 år
Kerstin	Brage

Fyren är en symbol för pålitlighet och säkerhet. Ett kulturhistoriskt värde 
som inte bör släckas! Fyrpersonal och lotsar har betytt oerhört mycket 
för säkerheten till sjöss och med livet som insats räddat många i sjönöd 
kring ön under årens lopp. En och annan drunknad har också bärgats av 
fyrpersonalen. 

Fyren tändes första gången 15 oktober 1859 och avbemannades den 11 mars 1972. 
Siste fyrmästaren, Gustaf Ohlsson, lämnade ön den 12 mars.

Fyren från 1859:
Fyrtornet var byggt i gult eldfast tegel.
Fyren är en linsfyr med fast vitt sken där fyrljusets höjd över havet är 101 fot.
Lysvidden är 16-18 distansminuter.
Fyrkonstruktör var Gustaf von Heidenstam, far till Werner von Heidenstam.

Fyren från 1948:
Fyren byggs i betong med ett 16,3 m högt torn.
Lanternin och fyrapparat flyttas över och förses med en 1000 W halogenlampa 
motsvarande 300 fyringstimmar. Lampförbrukningen är 2 lampor/år.
Den tidigare fyrljuskaraktären bibehålls (12 + 2,5 + 3 + 2,5 = 20 sek)

Gamla	fyren	med	lotsstugan	t.h.	och	mistsignalhuset	t.v..	Mistsignalen	var	handdriven	
och	då	lotskulan	var	uppe	fanns	lots	att	tillgå.	Det	var	fyrpersonalens	plikt	att	fira	kulan	
när	siste	lotsen	lämnat	ön.
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Minnesvärda årtal:
Redan 1477 omtalades notdräkterna vid 
Bremön. 

1613 erhöll Gävle Lörudden och 
Bremö som huvudstationer för fiske. 

1624 byggde gävlefiskarna kapellet 
och sina hus på Bremön. De kom på vå-
ren med sina haxar och vände åter till 
Gävle på hösten. Fiskeredskapen läm-
nades oftast i kapellet. Det var många 
segslitna förhandlingar mellan lotsför-
delningsmannen J.O. Wigren och fiskar-
skapets män. 

1700-talet var vårdkasarnas tid = 
uppkomsten av den 1:a telegrafen.

1721 kom ryssarna. De brände ner 
hela Sundsvall, Härnösand och hela kus-
ten upp till Örnsköldsvik. 

Från den 25/7 1755 finns hamn-
rättsprotokoll bevarade.

Från 1821 finns en dödsruna från 
Varpet (fyrens hamn). Ett flertal inskrip-
tioner finns på klipporna nedanför fyren. 
Fyrmästare Hammarbergs från 1900 är 
väldigt välgjord och vacker. Många förlo-
vade sig här och förevigade detta genom 
ristningar, också skepp finns avbildade. 
Årtal från 1700-talet med soldatnamn 
visar att de suttit på vakt här.

1837 uppfördes lotsstugan. Fyr- och 
lotspersonal har sorterat under samma 
verk i många år. 

Stormvarningssignalen sköttes av 
lotsar och fyrfolk. Signalen hissades på 
en hög träställning intill fyren. 

1857 byggdes alldeles intill lots-
stugan Bremö fyr, bostäder till fyrperso-
nalen, vedbodar, förråd, matkällare och 
brunn. Bremön var en kronoholme, så 
markfrågan var lätt att ordna för fyrplat-
sen.

1858 slipades lanterninens glaspris-
mor av Henry Lepaute i Paris. Prismorna 
skyddades i 90 års tid av vita linnegar-
diner som dagligen drogs för! Prismorna 
kostade på sin tid 32.000 kr. Till rutiner-
na hörde att i fyrplatsens dagbok anteck-
na när linser, speglar och lanterninrutor 
putsats.

1859 den 15 oktober tändes fyren 
för första gången. 

Den 30 november ålades borger-
skapet (d.v.s. sundsvallsfiskare) att gratis 
upplåta tjenligt båtlandningsställe i Vi-
kens hamn (närmast fyren) liksom även 
fiskerätt omkring och mulbete för 4 kor 
och 9 getter. Senare tilldelades fyrfolket 
4 tunnland på nordöstra delen av befint-
liga ”myrmaker och annan tjenlig jord” 
till odlingsland. Detta stadfästes enligt 
Kongl. Kammarkollegiums utslag 24 de-
cember 1860. Virke till lador utsynades 
på öns skog, vilket nog gick smärtfritt då 

Bremö	kapell	byggt	1624.

Dödsruna	från	Varpet.
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fyrmästaren sedan 1860 var utsedd till 
skogsbevakare. 

1860 Bremöns skog ställs under sta-
tens vård och förvaltning.

1866 blir fyrvägen genom skogen 
klar. Sten med årtalet 1866 reses. 

1870 börjar man kola på öns södra 
sida. Galtströms Bruk behövde kol.

Samma år hade man en vacker syn 
då 13 fullriggare seglade söderifrån efter 
nordostlig storm. De länsade för styr-
bords halsar genom Bremösundet (som 
är 2 km brett). Fyrmästaren hette då Jo-
han Nordblom.

1881 Löneuppgifter:
Fyrmästaren: 800:-, 3 rum o kök, 4½ 
famnar ved, 40 ljus
Fyrvaktaren: 800:-, 1 rum och del i kök, 
2½ famnar ved, 20 ljus
Fyrbiträdet: 600:-, 1 rum och del i kök, 
2½ famnar ved, 20 ljus
Fyrmästaren hade dessutom 300:- i 
tjänstepengar

1887 var ljuskällorna ännu veklam-
por med rovolja.

1888 kom veklampor för fotogen. 
Dessa användes fram till 1908.

Under fyrmästare Montelius tid 
(1876-1890) byggdes ett timrat badkar 
för vinterbad. Det drevades och becka-

des precis som ett fartyg. Fyrbiträdet 
fick hålla en vak öppen i havet. Badhyt-
ter byggdes för damerna i Bullhällan och 
Storviken.

1890 fick Bremön en handdriven 
mistlur.

1897 blev Bremön internationell 
signalstation och en telefonkabel drogs 
över det 2 km breda Bremösundet. Fyr-
mästaren blev telefonväxelföreståndare. 
Han erhöll då 5 öre/samtal och 25 öre/
nattsamtal och telegram. Fyrmästarens 
dotter fick utbildning för telefonväxels-
handhavande i Stockholm.

Bremö fyr blev öns centrum. Från 
lotsstugan kunde man se sjöfarten runt 
ön. Där samlades man på kvällarna och 
lördagar var det dans på klipporna. 

1905 installerades en maskindriven 
mistsirén.

1908 den 1 september anländer 
kungaskeppet Drott till Sanna. Kung 
Gustaf V mottogs av fyrmästare C.G. 
Sundberg och lotspersonal. Älg skulle 
jagas och drevet började vid fyren och 
gick mot Sanna. På Bremö var det vid 
den tiden gott om älg. Rådjur, hare och 
räv fanns också. 

Fyrfolket fiskade mest, men jakt på 
sjöfågel och hare förekom. En fyrtäppa 
fanns där potatis och grönsaker odla-
des. Det var gott om bär på ön, lingon, 
blåbär, hallon, smultron och hjortron. 

Fyrmästarbostaden

Lotsbarnskolan,	 en	 ”kasern”	 som	 kommit	
från	Storjungfrun	1903.
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Lotsarna hade ofta kor, vilket gjorde att 
stigar trampades upp och det var vanligt 
med kopiga.

1913 byggs dansbanan.
1914 lägger konvojer till nedanför 

fyren. Dansbanan var då populär.
På 1920-talet kunde Bremöbor få 

åka med lotsbåten till Juniskär och där-
efter med häst till Sundsvall. Barn som 
skulle åka med fick inte klättra i lejda-
ren. Man knöt ett rep om dem och de 
hissades ombord på fartyget som skulle 
in till Sundsvall. Många skolbarn var in-
ackorderade i Sundsvall.

1925 installerades en persiennap-
parat av märket von Otters med urverk 
och ett lod på 50 kg.

1927 byttes mistsirénen mot en 
tryckluftsdriven tyfon.

1920-talet. Fotogenfat som kom 
med lotsångaren dumpades i sjön utan-
för Viken och bärgades iland. De rull-
lades sedan för hand uppför den branta 
fyrvägen!

1932 byggdes landsvägen till Löran 
från Sundsvall. Innan dess var det bara 
en kostig till fiskeläget på fastlandet.

1937 elektrifieras fyren och tyfonen 
byts mot en nautofon som sätts upp i ett 
20 meter högt fackverkstorn. En cirkulär 

radiofyr installeras.
1938 får fyrbåten egen hamn. Det 

byggs en betongpir med brygga och en 
rälsbana upp till fyren med eldriven flak-
vagn för transporter. Fyrbåten hade tidi-
gare haft sin plats i Viken. Vid nordliga 
vindar måste alla båtar fortfarande dras 
upp eftersom betongpiren inte gav till-
räckligt skydd. 

1944 blir det vakthållning dygnet 
runt, t.ex. start 20.00-24.00, 00.00-
04.00 (= hundvakt) och 04.00-08.00. 
Nattvakt gav 8 dagar ledigt per månad. 
Man samlade ihop till längre semester-
perioder.

Många flyktingar kom från Estland 
i öppna båtar. En båt slogs sönder vid 
Småhällorna nedanför fyren. Mormor 
bjöd dem på mat och morfar gav dem 
torra kläder. 

Fyrmästare	Petrus	Hägg	t.v.	och	fyrbiträde	
Nils	Strömberg	t.h.	Strömberg	blev	senare	
fyrvaktare	på	Bremön.

Fyren

Norrhamn

Sanna

Karta	över	Bremön	med	Bremösundet	och	
fiskeläget	Lörudden	på	fastlandet	(3,5	mil	
från	Sundsvall).

Lörudden
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Några lyckades stanna (gömma sig), men 
de flesta sände svenska staten tillbaks. 
Far och son Kock blev fiskardräng åt 
lax-kungen Harry Tiderman på ön. Enn 
Kock gifte sig sedan med Birgitta Dahl 
(fru talman). På Bremö Kalv bosatte sig 
Albert Laigar och blev fiskare. 

Gamla ladugårdar har idag byggts 
om till sommarstugor. Även fyrfolkets 
bad-/bagarstuga byggd 1902 är såld. 
Äldsta huset från 1729 är nu rivet och 
ett nytt förråd har byggts upp. 

Vad som inte blivit nytt är Lotska-
jen i Bremö hamn. 3 st lotsbåtar rym-
des innanför. Alla småbryggorna var väl 
skyddade. Idag finns bara cemtentrester 
och massor av sten som sjö och is flyttar 
varje vinter. Lika illa är det med kajen på 
Sanna (södra sidan av ön). Fortifikations-
förvaltningen har övergett ön. Bergrum-
men är igenmurade. Sundsvalls stad har 
inga pengar och i deras gästhamn på ön 
råder förbud på att lägga till.

1944 ansluts en vindgenerator.
1946 lämnar lotsarna Norrhamn. 

Det blir återigen f.d. lotsplatsen Sanna 
som gäller, men nu med nybyggt uppass-
ningshus med vakttorn.

1946 byts persiennapparaten mot 
en elektrisk klippapparat.

1946 påbörjas bygget av en ny fyr 
vars konstruktör var överfyringenjör 
R.V. Frost. Den gamla fyren måste rivas 
och lanterninen flyttas över till den nya 
fyren. Fyren byggs i betong, är vit med 
svart bälte och 16,3 meter hög. Lysvid-
den blir 16 nautiska mil. 

1948 den 27 maj tänds den nya fy-
ren för första gången. 

Fyrmästare John Matsson, ofta 
klädd i uniform, hade som tradition att 
ringa in det nya året i öns kapell byggt 
1624. Kapellet har en liten kyrkogård 
där förste fyrmästaren och fyrvaktaren 
ligger begravda. På kyrkogården ligger 
också Bremöbor och Otto Sillman från 
Löran. Han var fiskaren som fick valen 
Valborg i sina garn.

1949 fick man lyse. Då broderades 
det mycket. Innan dess hade man varken 
radio eller TV, men man hade varann.

1952 blir Bremö fyr först i landet 
med radar. Detta tack vare Sjöräddnings-
sällskapet genom en donation av Otto 
Hillerström från Hälsingborg. Det var 
spännande att se alla båtar runt ön före 
TV-åldern.

Fyrbåten	i	Varpet	1946.	Fyrmästare	John	
Matsson	m.	hustru	Edith	och	två	okända	
damer.

Lanterninen	flyttas	över	från	den	gamla	till	
den	nya	fyren	som	är	under	uppbyggnad.	
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1955 bygger man om fyrbostäderna. 
Material dras på isen från fastlandet. Det 
blir nya farstubroar och en vindsvåning 
med 1 rum och kök och en takkupa till 
köket. Fyrmästarens son Rune Matsson 
arbetade då som fyrvaktare. Nu instal-
leras också bänkspis med 2 plattor och 
ugn. Kafferep blir det när någon bakat. 
Canasta spelas eller så sys och broderas 
det. Näten ses över.

1958 borras brunnen och vatten 
dras in. Man får värmepannor med cir-
kulerande vatten och kakelugnarna rivs. 
Man får även vattentoa!

1960 påbörjas den stora avbeman-
ningen av fyrplatser.

På 1960-talet fanns ”Mjölk-Ture” 
som kom med post, mjölk och matva-
ror. Man fick beställa skjuts av honom. 
Senare var det Otto Sillman från Löran 
som oftast skjutsade. 

1972 den 11 mars avbemannas Bre-
mö fyr. Siste fyrmästaren, Gustaf Ohl-
son, lämnar ön den 12 mars. 

1982 sandblästras och målas fyren.
1986 den 18 november kl. 13.00 

upphör mistsignaleringen. Helikopter-
platta byggs för service av fyren.

1991 säljer Domänverket bostäderna 
och tomtmark friköps av hyresgästerna.

1992 avslutades sändningarna med 
radiofyren.

1995 sätter SMHI upp en automa-
tisk väderstation. Klimatobservationer 
och tillsyn av fyren dygnet runt var tidi-
gare fyrpersonalens ansvar. Man mätte då 
luft- och vattentemperatur, vindstyrka, 
dimma, nederbörd och molnhöjd. Alla 
värden går till Norrköping och vidare till 
TV. Detta fordrar service året om.

2000 sätts en ny vårdkase upp. Den 
gamla vårdkasen brinner för det nya 
milleniumsskiftet. 14 personer går från 
fyren med facklor över isiga berghällar 
och i djup snö. 

2004 blir Bremön naturreservat. 
Fyrområdet och övrig bebyggelse un-
dantaget. 

”På	taket	till	nya	vakttornet	syns	
radaranläggningens	reflexantenn	
som	vid	användning	roterar.”

Ur Sundsvalls tidning 1952

”Fyrmästare	 John	 Mattsson	 i	 ultrakortvågskontakt	
med	 lotskuttern	 på	 utgående,	 samtidigt	 som	 han	 i	
indikatorn	följer	dess	väg.”

Ur Sundsvalls tidning 1952
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2005 öppnas fyren för besökare på Inter-
nationella Fyrdagen. 2 månader senare 
tömmer Sjöfartsverket maskinhall och 
vaktrum. Den 30 meter höga radiomas-
ten rivs liksom nautofontornet. 2 dieslar 
körs till Sanna med fyrhjuling och släp.

2006 övertar Statens fastighetsverk 
ägandet av maskinhuset, vilket hyrs ut. 
Fyrtornet behålls av Sjöfartsverket.

2008 den 29 juli landar en helikop-
ter med fotografen Magnus Rietz med 
piloten Björn.

Nya	 fyren	 med	 gamla	 temperaturmätar-
skåpet.

Min morfar var mästerlotsen August 
Selander. Han kom till Bremön 1903 
och själv kom jag dit som nyfödd 1939. 
Min make Curt kom till ön 1955 och vi 
har varit här varje sommar sedan dess. 

Nedanför fyren finns en labyrint. 
Ingen vet något om den, men man gissar 
att den förste fyrmästaren kan ha reno-
verat den.

Fiskelägets gemensamma angelä-
genheter handlades vid Hamnstämman. 
Än idag möts vi i kapellet en gång per 
sommar för Hamnstämma. Där beslutas 
om gemensamt dagsverke m.m. Hamn-
fogden utdelar sysslogöromål. Efteråt 
samlas alla till gemensam fest.

Bremön har ingen turbåt till fastlan-
det. Många har nu egna båtar och de som 
inte har båt får hyra någon som kör.

Bremön är en ö som älskas av alla som 
besökt den!

Morfar,	August	Selanders	hus.

Viktig påminnelse om medlemsavgifter 2009
Det är fortfarande flera medlemmar som inte har betalat sin årsavgift för 2009. 
Vi hoppas att du som ännu ej har betalt vill fortsätta att vara medlem och snarast 
betalar in din avgift (200:- enskild medlem) till PG-konto nr 400714-2. 
Vänligen skriv ditt medlnr, namn och adress på inbetalningen 

Om du av någon anledning vill avsluta ditt medlemskap ber vi dig meddela 
detta till Ulla Hillberg tel: 031-972148 eller email: ulla@hillberg.com.    
Tack för din hjälp.
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ÅRETS VIPP

Till Marianne Brus  

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat att tilldela Marianne Brus: 

”Årets VIPP” för år 2009

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

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:

” Marianne Brus har tillbringat en stor del av sitt liv på Understens fyrplats. Där har 
hon lekt som barn och där har hon senare tjänstgjort som fyvaktare och fyrmästare. 
Hennes liv har varit och är fyllt av fyrar. Hon har skrivit mängder av fyrartiklar i 
tidningar och tidskrifter, hållit många fyrföredrag och intervjuats otaliga gånger i 
radio och TV.

Marianne är en av Sveriges mest kända fyrpersonligheter och har betytt mycket 
för att kunskapen om och intresset för våra fyrar ökar. Ingen kan som Marianne 
kärleksfullt berätta om fyrar och livet på en fyrplats. Att lyssna till henne är som att 
förflyttas till en numera svunnen värld – d.v.s. de bemannade fyrplatsernas tid och 
rum.

Marianne är också en av Fyrsällskapets tidigaste medlemmar och engagerad i 
Fyrsällskapets programverksamhet. 

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Marianne Brus ”Årets VIPP 2009” 
visa sin stora uppskattning av hennes mångåriga engagemang och omfattande 
arbetsinsatser för Sveriges fyrar och Svenska Fyrsällskapet.”

Stockholm den 21 mars 2009

Esbjörn Hillberg  
     Ordförande 

Foto: Magnus Rietz



38

Utdrag ur 

Statens Fastighetsverks Kulturfastighetsutredning

Sammanställt av Maria	Elsby

Sammanställningen är enbart gjord med avseende på att synliggöra det som  berör 
fyrar och båkar.
Hela utredningen (430 sidor) kan läsas på www.sfv.se 
Översyn av vilka fastigheter staten ska äga och förvalta av kulturhistoriska skäl 

Regeringsuppdraget
I Kulturfastighetsutredningen presenterar Statens fastighetsverk (SFV), på uppdrag 
av regeringen, förslag på vilka kulturfastigheter som långsiktigt bör förvaltas av 
staten.

SFV:s regeringsuppdrag har omfattat tre delar; att bedöma vilka kulturfastigheter 
som bör förvaltas av staten, att lämna förslag på en modell för en framtida förvaltning 
samt att redovisa kostnader och intäkter för att förvalta och levandegöra SFV:s så 
kallade bidragsfastigheter. 

Uppdraget har gett SFV möjlighet att utvärdera de kulturhistoriska värdena 
för sammanlagt 550 fastigheter som förvaltas av Fortifikationsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket och Statens fastighetsverk. Fastigheterna 
omfattar allt från fyrbåkar till slotts- och befästningsanläggningar. 

Kulturfastighetsutredningen - rapporten
Med Kulturfastighetsutredningen vill SFV åstadkomma ett tydligt och användbart 
underlag, för att göra det möjligt att föra konstruktiva diskussioner om statens 
kulturhistoriska fastighetsportfölj.

Uppdraget har genomförts i samråd med Fortifikationsverket, Riksantikvarieämbetet 
och Sjöfartsverket. Yttrande från respektive myndighet finns som bilaga i rapporten.

Värderings- och urvalsmodell
Arbetet har skett i nära samarbete med RAÄ som utarbetat en värderings- och 
urvalsmodell bestående av tre delar: 
• Kriterier för statligt ägande som fokuserar på att ge medborgarna tillgång 
till vårt gemensamt ägda kulturarv, 
• Berättelsemodellen där varje fastighet prövats mot ett antal nationella 
berättelser och bedömts utifrån sin förmåga att illustrera och levandegöra ett 
kulturellt eller historiskt skeende och 
• slutligen det tredje kriteriet som säkrar att det framtida fastighetsbeståndet 
är representativt utifrån kriterierna geografi, genus, klass, generation och etnicitet. 
- - - - - - - - - - - - - -



39

Ekonomiskt liv och handelns förutsättningar
- - - - - - - - - - - - - -

Fiskenäringen under förhistorisk tid och medeltid är väl tillgodosedd geografiskt genom 
forn- och kulturlämningarna på vissa av de föreslagna fyrplatserna och fiskelägena 
från historisk tid. Det finns med andra ord en möjlighet att berätta en gedigen historia 
om fiskerinäringen under förhistorisk och historisk tid utifrån kronoholmarnas och 
fyrplatsernas bebyggelse samt flera medeltida städer och handelsplatser, till exempel 
Falsterbo. Myntningen under medeltid och framväxandet av riksbanken har sin 
givna plats i denna sektor. Handelns starka expansion mellan 1600- och 1900-talen 
illustreras bland annat genom de fyrar som uppfördes för att tillgodose handelns och 
sjöfartens krav. Handelns historiska förändringar kan även illustreras av de fiskelägen 
och stapelstäder som ingår, samt genom spridda nedslag från 1700- till 2000-talet av 
tull- och handelshus, bankpalats, samt affärshus och centralpalats.

Järn- och gruvutvecklingen från förhistorisk tid till tidig medeltid kan utifrån en 
framtida sammanställning och inventering av statens fastighetsinnehav säkerligen 
påvisa anläggningar från förhistorisk och tidigmodern tid, som skulle kunna bidra 
till att illustrera en berättelse om gruvor och andra bergstekniska anläggningar. Det 
finns även exempel på lämningar och byggnader från industrier från medeltid och 
tidigmodern tid som skulle kunna lyftas fram på statens mark. De flesta bevarade 
småindustrier från 1700-talet och 1800-talet som är lokaliserade till landsbygden 
är inte statliga byggnadsminnen. De ägs och drivs ofta av privata intressenter och 
föreningar och de kan väl illustrera denna historia. Med utgångspunkt från de 
geografiska områden där fyrarna uppfördes under industrialismens olika skeenden 
kan olika industrinäringars och regioners upp- och nedgång följas.

- - - - - - - - - - - - - -

Sverige är ett långt land med mycket kust, öar och stora sjöar. Fram till mitten av 
1950-talet var sjöfarten den främsta transportformen. För att skapa förutsättningar 
för handel, industrinäringar och sjöfart har en mängd fyrar uppförts. Sverige har varit 
en mycket framträdande fyrnation med en stor mängd karakteristiska fyrbyggnader. 
Åtskilliga banbrytande uppfinningar som fått stor internationell betydelse har 
utvecklats av svenskar. Fyrplatserna representerar en drygt 350-årig historia. Idag 
finns inga bemannade fyrplatser i bruk. Dagens fyrar är automatiserade och dessa 
kräver inte samma tillsyn. En allt större del av sjöfartens navigering baseras på radar- 
och satellitsystem. Det innebär att de fyrar som är aktuella för denna berättelse i 
princip är de avbemannade fyrplatserna. Idag anläggs inga nya bemannade fyrplatser, 
vilket innebär att de fyrar som nu illustrerar denna berättelse är de som kommer att 
vara aktuella för den kulturhistoriska portföljen.

Fyrar och fyrplatser är tekniska och funktionella skapelser. Många av fyrplatserna 
påminner om Kungsgårdarna genom sin sammansatta karaktär. Generellt kan det sägas 
att många av de komplexa fyrplatserna med historiska och förhistoriska lämningar, 



40

byggnader från fyr-, lots- och telegrafverksamhet samt för väderobservationer har 
en stor forskningspotential. På vissa av fyrarna och fyrplatserna finns intressanta 
funktions- och konstruktionsdetaljer, ljusanordningar, ljudanordningar, linsapparater, 
bifyrar, teknisk kringutrustning samt anslutande funktionsbyggnader, till exempel 
fotogenbodar. Det finns ett stort värde av att forskning och allmänhet fortsättningsvis 
får möjlighet att besöka dessa miljöer. Hur det sociala livet gestaltade sig för familjerna 
som bodde på de hårt utsatta kusterna och öarna är relativt outforskat, även om 
ett nyvaknat intresse för att samla in uppgifter om detta finns. Det går dock att 
konstatera att fyrplatserna är utmärkta för att studera social differentiering, gender 
och olika ålderskategorier. På många fyrplatser bedrevs skolundervisning och under 
senare delen av 1800-talet anställdes även kvinnor som fyrbiträden. 

Många av fyrmiljöerna är belägna i känsliga natur- och kulturmiljöer. En stor del av 
de autentiska miljöerna är idag hotade i och med att fastighetsinnehavet är splittrat 
på flera ägarkategorier. Det kan försvåra möjligheten att ta ett helhetsgrepp på 
kulturmiljön för att tydlig- och levandegöra alla kulturhistoriska skikt. Intresset för 
fyrplatser är stort bland allmänheten i Sverige. Det finns även ett stort internationellt 
intresse för svenska fyrar. Någon samlad inventering av lots- och telegrafverksamheten 
har inte genomförts i Sverige. En inventering skulle kunna identifiera kulturhistoriskt 
intressanta byggnader och ge ytterligare kunskap om dessa platsers historia.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det inom de ekonomiska sfärerna finns relativt 
goda möjligheter att berätta om landets utveckling inom de olika näringssektorerna 
fram till modern tid. Från den moderna tiden finns endast ett fåtal fastigheter 
i innehavet som kan illustrera dessa perioder. Förklaringen till detta är troligen 
att många av de fastigheter som skulle kunna vara aktuella för denna berättelse 
fortfarande brukas och ägs av privata aktörer.

Fastigheter som uppfyller urvalskriterierna och föreslås ingå i berättelsen
FÖRHISTORISK TID
Fiskeläge = Berguddens fyrplats, Umeå, Bergudden 1:1
Fiskeläge = Häradskärs fyrplats, Norrköping, Häradskär 1:1
Fiskeläge = Malören, Kalix, Malören 1:1
Fiskeläge = Pater Noster fyrplats, Kungälv, Pater Nosterskären 1:1
Fiskeläge = Rataskärs fyrplats och båk, Robertsfors, Stensäter 1:46
Fiskeläge = Rödkallens fyrplats, Luleå, Rödkallen 1:1, 2:1
Fiskeläge = Sandhammarens fyr, Ystad, Hagestad 27:6
Fiskeläge = Tylön, Halmstad, Tylön 1:1

MEDELTID
Fiskeläge = Berguddens fyrplats, Umeå, Bergudden 1:1
Fiskeläge = Malörens fyrplats, Kalix, Malören 1:1
Fiskeläge = Pater Noster fyrplats, Kungälv, Pater Nosterskären 1:1
Fiskeläge = Rödkallens fyrplats, Luleå, Rödkallen 1:1, 2:1
Fiskeläge = Tylö fyrplats, Halmstad, Tylön 1:1
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TIDIG MODERN TID
Arholma båk, Norrtälje, Arholma S:6
Hävringe båk, Oxelösund, Oxelö fiske 1:1
Korsö torn, Värmdö, Eknö 1:273
Landsorts fyrplats, Nynäshamn, Landsort 1:1
Spårö båk, Västervik, Västervik 4:28
Ölands södra uddes fyrplats (Långe Jan), Mörbylånga, Ottenby 1:2
Örskärs fyrplats, Östhammar, Fyrtäppan 1:1, Norrboda 25:1

MODERN TID
Bokö fyrkur, Trosa, Bokö 1:5
Bönan fyr och lotsplats, Gävle, Bönan 5:2
Djurstens fyr, Östhammar, Västerbyn 4:2
Fårö fyrplats, Gotland, Fårö Butleks 1:22
Godnatts fästningstorn, fyr, Karlskrona, Karlskrona 2:24
Gotska sandöns fyr, Gotland, Gotska Sandön 1:1
Hjortens uddes fyrplats, Mellerud, Udden 1:35
Hoburgs fyrplats, Gotland, Sundre S:4
Holmögadd fyrplats, Umeå, Holmögadd 1:1
Häradskärs fyrplats, Norrköping, Häradskär 1:1
Högby Fyr, Borgholm, Hagaby 1:55
Kapelluddens fyrplats, Mörbylånga, Kläppinge 1:6
Klövholmen, fyr- och vakthus, Värmdö, Södra Stavsudda 1:44
Kullens fyrplats, Helsingborg, Kullagård 1:4
Lillelands fyr, Kungsbacka, Nidingen 1:1
Malören, Kalix, Malören 1:1
Måseskärs fyrplats, Orust, Måseskär 1:1
Måsknuv klocktorn, Haninge, Huvudskär 1:1
Naven, V Eken, fyrbostadshus, Lidköping, Traneberg 1:2
Nidingens fyrplats, Kungsbacka, Nidingen 1:1
Närs fyrplats, Gotland, Närsholmen 1:1
Rataskär fyrplats och båk, Robertsfors, Stensäter 1:46
Stora Karlsö fyr, Gotland, Stora Karlsö 1:5
Svartklubben, Norrtälje, Singö-Tranvik S:9
Söderarms fyrplats, Norrtälje, Tjockö 2:29
Söökojan, Karlstad, Hammarö, Hult S:6
Understens fyrplats, Norrtälje, Roten 2:1
Utklippans fyr, Karlskrona, Utklipporna 1:1
Vanäs fyr och brygga, Karlsborg, Vanäs 1:4
Vinga fyrplats och båk, Göteborg, Vinga 1:1
Ölands norra Udde, Borgholm, Mellby 1:4

Fastigheter som inte uppfyller urvalskriterierna eller ingår i berättelsen
Agöns fyrplats, Hudiksvall, Kråkön 4:2
Bjuröklubb fyr, Skellefteå, Bjurön 6:1
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Bredskärssunds nedre fyr, Umeå, Obbola 23:162
Djurö fyr, Mariestad, Djurö 1:1
Falsterbo fyr, Vellinge, Falsterbo 2:13
Faluddens fyr, Gotland, Öja-Unghanse 1:7
Helsingborgs fyr, Helsingborg, Hamnpaviljongen 5.
Hållö fyr, Sotenäs, Vägga Skärgård 1:1
Högbondens fyrplats, Kramfors, Mjösjö
Morups tånge fyr, Falkenberg, Långaveka 2:10
Stenkyrkehuk fyr, Gotland, Stenkyrka Sorby 1:27
Storjungfruns fyr, Söderhamn, Skärgården 2:90
Ystad inre (övre) fyr, Ystad, Edvinshem 2:2

”Fyrtillsyn Gotland”
Magnus	Rietz		&	Jan	Ströberg

Vårt trägna arbete inom Svenska Fyrsällskapet ser nu ut att kunna ge resultat. I 
mars 2009 går startskottet för en ny typ av ansvarsinstans för fyrar i Sverige. Det 
första området att införlivas i en sådan blir Gotland. Inledningsvis övertages då fem 
av öns farledsfyrar från Sjöfartsverket. Dessa kommer att ägas, förvaltas och drivas 
vidare av föreningen ”Fyrtillsyn Gotland”, vilken formerats av Svenska Fyrsällskapet, 
Länsmuseet Gotland samt en handfull hembygdsföreningar på ön. Framåt i tiden 
kommer fler, både mindre och större, fyrar med stor sannolikhet att kunna anslutas 
till föreningen. 

Avsikten är att idén ska fungera som en permanent fyrförvaltningsinstans samt 
också kunna stå modell för liknande initiativ i andra delar av landet. Detta såväl 
med mindre byråkrati som lägre kostnader än normalt genom ett lokalt knutet 
engagemang. Företrädesvis kommer de förvaltade fyrarna att stå under beteckningen 
OCCAS i sjökort och lotsar. Denna märkning innebär en viss lättnad i kraven på 
reservsystem och fyringstider jämfört med om fullt nautiska krav i övrigt skall 
upprätthållas. Sjöfartsverket kommer att stå för en utbildning i fyrskötsel för berörda 
hembygdsföreningars representanter.

Idén fungerar mycket väl – projektet bemöts positivt var det än presenteras. Vissa 
byråkratiska hinder förekommer som alltid när en myndighet ska ändra på något 
invant, men har med god vilja från alla berörda parter visat sig kunna övervinnas 
jämförelsevis lätt.

Se alltså fram emot fortsatt vårdade och tända fyrar runt Sveriges kuster. Det här 
är ett stort steg på väg mot ett smidigt sätt för både Sjöfartsverket och Fyrsällskapet 
att äntligen nå ett bra samarbete och hitta en väg framåt för fortsatt liv i landets 
fyrbestånd. Arbetsgruppen i Fyrsällskapet kommer att återkomma så snart som 
möjligt med rapport om projektets fortskridande.
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Östergarn	Västra	fyren                                                                              Foto: Magnus Rietz
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Notiser och efterlysningar

Arkivarie efterlyses
Fyrsällskapet börjar få allt mer och mer böcker, fotografier, negativ, ritningar etc som 
vi lagrar i vår lokal i Göteborg. Vi eller faktiskt undertecknad försöker registrera och 
katalogisera allt, men många gånger räcker inte tiden riktigt till. 

Det vore en stor fördel om det finns någon intresserad medlem som kunde 
spendera några timmar då och då i vår lokal, centralt i Göteborg på Postgatan (vid 
Kronhuset), där vi har skrivbord, bokhyllor och förvarar våra böcker, tidningar, etc. 
Du bör vara normalbra på dator, helst kunna använda scanner, vara noggrann, ha 
idéer och vara välorganiserad. Jobbet är som allt annat i vår ideella förening oavlönat, 
men självständigt och mycket trevligt för en fyrintresserad person. Du kommer även 
att få många trevliga kontakter.  

Jag hoppas att du som är intresserad hör av dig snarast till undertecknad på tel. 
 031-972148 eller esbjorn@hillberg.com.
	 	 	 	 	 	 Esbjörn	Hillberg

Gåvor till Fyrsällskapet
Tyvärr glömde vi att i verksamhetsberättelsen 2008 nämna att Fyrsällskapet från 
vår tidigare sekreterare, tillika sjömärke/fyrforskare, Johnny Söderlund har fått hans 
bakgrundsmaterial till sin bok om Vinga. Vi är mycket tacksamma för den fina gåvan. 
Allt förvaras i arkivet i vår lilla lokal på Postgatan i Göteborg och kan användas av 
framtida forskare.

Vid årsmötet 2008 lottade vi ut en tavla målad och skänkt 2007 av vår medlem, 
tillika fyrresearrangör, Börje Moberg. Börje har även skänkt en tavla tidigare och vi 
är mycket tacksamma.  

Glädjande nog har vi under de senaste åren erhållit personliga fotografier, 
anteckningsböcker, ritningar och annat som handlar om fyrar från olika personer 
som kontaktat oss när de upptäckt kvarlåtenskap från gamla släktingar. Fyrsällskapet 
tar tacksamt emot allt och förvarar det i vårt arkiv för framtida användning och 
forskning. Om någon hör talas om eller kommer i kontakt med överblivit fyrmaterial, 
spar det, kontakta oss och släng det inte. Vi behöver det!

	 	 	 	 	 	 Esbjörn	Hillberg

Kommentar	till	artikeln	

”Lågskär, Märket och Sälskär” av Olle Lindskog i Blänket 
2008:4
På sid. 16 finns en bild på ”Fullriggaren Pommern”. Jag vill bara påpeka att Pommern 
inte är en fullriggare utan en fyrmastad bark.

Praktiskt taget alla Gustaf Eriksons segelfartyg var fyrmastade barkar, som bl.a. 
vara billigare i drift än fullriggare.
	 	 	 	 	 Hälsar	Sven	Ternmalm	från	Mölndal
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Ett förtydligande angående 

Åke Ströms insändare i Blänket 2008:4.
Tack för reaktionen på min artikel ”Tre fyrar långt borta” (Blänket 2008:2). Jag 
vill bara kommentera meningen: ”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.”. 

Detta har ju inte så mycket med fyrar att göra, men kopplingen till Antarctic-
expeditionen är fel. Otto Nordenskjöld (med j, systerson till Adolf Erik Nordenskiöld, 
med i, som seglade Nordostpassagen) gjorde sin expedition till Antarktiska halvön 
1901-1903. Det var en vetenskaplig expedition, visserligen äventyrlig, men man 
dödade inga indianer. 

Västerländska äventyrare kom första gången till Eldslandet 1520 (Magellan). 
På 1800-talet kom en invasion av lycksökare som dödade indianer och medförde 
civilisationssjukdomar som de infödda inte klarade av. Idag finns endast fragment 
kvar av den en gång så stolta indiankulturen.

     Bästaste	hälsningar	från	Rolf	Allan

Viktig påminnelse om medlemsavgifter 2009
Det är fortfarande flera medlemmar som inte har betalat sin årsavgift för 2009. Vi 
hoppas att du som ännu ej har betalt vill fortsätta att vara medlem och snarast betalar 
in din avgift (200:- enskild medlem) till PGkonto nr 400714-2. Vänligen skriv ditt 
medlnr, namn och adress på inbetalningen 

Om du av någon anledning vill avsluta ditt medlemskap ber vi dig meddela detta 
till Ulla Hillberg tel: 031-972148 eller email: ulla@hillberg.com.

	 	 	 	 	 Tack	för	din	hjälp.	hälsar	Ulla	Hillberg

Japan-nytt
I am an organizer of ”Japan Lighthouse Lovers”, which is still a small group; around 
300 members. We visit lighthouses in Japan as well as outside of Japan once or twice 
a year. For overseas, we have visited mainly the East Coast in the United States.

We also organize a ”Lighthouse Forum” once a year. For this we invite the 
Coast Guard, writers, painter, photographers, etc. who have something to do with 
Lighthouses.
I hope we will come and see lighthouses in Sweden someday ! 
<yoshi.yamaguchi@attglobal.net>, website: http://pws.prserv.net/todai

     Yoshi	Yamaguchi
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Nordisk fyrkonferens
i Mariehamn på Åland 5. - 6.6.2009

Finlands Fyrsällskap står denna gång värd för den Nordiska 
Fyrkonferensen som arrangeras vart tredje år. 

Teman på konferesen är att verka för bevarandet av fyrarna i olika former samt 
fyrmuseerna i de nordiska länderna. Vi inbjuder alla som är intresserade av att 
bevara fyrarna till konferensen, som vi arrangerar bl.a. med stöd av den Nordiska	
kulturfonden och Viking	Line. Välkommen till Mariehamn!

Förutom konferensprogrammet erbjuds även tillfälle att besöka Ålands fina fyrar, 
bl.a. till Märkets fyr som befinner sig på gränskobben mellan Finland och Sverige. 
Dessutom erbjuds det ett intressant kvällsprogram samt nonstop-förevisningar 
av nordiska fyrfilmer och utställningar rörande fyrmotiv. 

Konferensbroschyr och anmälningsblankett finner du på Svenska Fyrsällskapets 
hemsida, www.fyr.org under ”Aktuellt”.

Anmälningstiden går ut 1 april, men efteranmälningar tas emot, dock får då eget 
boende ordnas. 

Märket
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”Fyrvaktare”

Vill Ni hjälpa oss att ”vakta” fyren på Häradskär. 
Nu finns möjlighet att hyra enkelt boende vid 

Häradskärs Fyrplats
Statens Fastighetsverk och Valdemarsviks kommun har drivit ett EU- 
projekt för att rusta upp och tillgängliggöra Fyrplatsen på Häradskär 

för allmänheten. 

Gryts Hembygdsförening har på ideell väg hjälpt till med fortsatt 
upprustning. Fyrplatsen är en unik miljö långt från motorvägar och 

storstadens stress. Hit går det att komma med egen båt men även med 
turbåt på sommaren.

Vi vill att fler skall få uppleva denna plats. Under våren och 
sommaren 2009 ordnar vi därför korttidsuthyrning samt även 

veckouthyrning i de gamla fyrvaktarbostäderna. 

Vår önskan är att  
”Det turisterna kom hit för att uppleva inte ska förstöras.” 

För mer information om fyrplatsen och för bokning av rum kontakta
Lasse Åman 0708776552.

l.aman@telia.com
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Modelfyrtårne

Det var med stor interesse jeg læste 
artiklen i Blänket 2008:2, om fyrrejsen 
til Danmark, jeg har selv besøgt alle fy-
rene, på nær Bågø, og i den forbindelse 
vil jeg bare lige gøre opmærksom på, 
hvis i altså ikke ved det i forvejen, så 
kan man få mange af fyrene som mo-
deller hos Rikki Tikki Shop, desværre 
er flere af dem udgået, men netop 
Tunø som i ikke fik set, er lige kommet 
som ny model og Fornæs med flere er 
på tilbud. 

Jeg samler selv på serien og har 
næsten alle de danske, et fransk, samt 
nogle tyske og i kan se flere af disse 
på billedet, det sort/hvide er Kam-
pen fyr som står på Sylt/Sild, bygget 
af danskerne i 1856 mens øen endnu 
var dansk. Jeg var nede og se det i for-
året 2006 i forbindelse med 150 års 
jubilæet, tyskerne gjorde meget ud af 
dette jubilæum og som det kan ses på 
billedet, så havde de sat det flot i stand 
til festlighederne. 

Jeg er medlem af RikkiTiki’s Col-
lectors Club og som medlem bliver 
man inviteret til at besøge firmaet c:a 
en gang om året og i den forbindelse 
har jeg fået lavet en aftale om, at med-
lemmer af Svenska Fyrsellskäbet ved 
køb for 800,- Dkr. Trip	Trap	huse,	kirker	
eller	 fyrtårne	 kan få leveret fragtfrit. I 
feltet beregnet til rabatkoder indtastes 
rabatkoden ”sefrakt”.
http://www.rikkitikkishop.dk Trip Trap 
/Fyrtårn /Danmark
http://www.maritime-antiques.dk/
catalog/ Gaveartikler / Fyrtårne (næs-
ten kun Tyske fyr).

	 	 Venlig	hilsen
	 	 Henrik	Leerhøy

Modelfyrtårne	fra	Rikki	Tikki	Shop

Kampen	fyr	på	Sylt
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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 1968 420-8. 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 
med 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

Klubbmärken, tröjor m.m.
Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att först sätta in pengarna på vårt PG konto 
nr 1968 420-8 och sedan fylla i på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer en tröja 
var vänlig kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt 
storlek. Kontakta oss också om du beställer flera saker samtidigt för detta kan förändra portot 
positivt. 
Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris om medlem 200:-, pris ej 
medlem 275:-  (porto tillkommer: Sverige 40:-, Europa 80:-, utom Europa 90:-) 
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, 150:- (porto tillkommer: Sverige 
40:-, Europa 80:-, utom Europa 90:-)
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris om medlem 250:-, pris ej medlem 324:- (porto 
tillkommer: Sverige 61:-, Europa 157:-, utom Europa 187:-)
Fyrkortlek med 52+3 svenska fyrar, pris medlem 30:-, pris ej medlem 40:- (porto tillkommer: 
Sverige 10:-, Europa 25:-, utom Europa 30:-)
Klubbnål i emalj med logo för 30:-  (porto tillkommer 5:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) med logo för 30:-  (porto tillkommer 5:- )
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo för 10:-  (porto tillkommer 5:-) 
T-shirt vit med logo och vårt namn för 100:-  (porto tillkommer: Sverige 40:-, Europa 80:-, 
utom Europa 90:-)
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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
 Robert Aschberg, Renstiernas gata 14 III, 116 28 Stockholm
 Tommy Asplund, Svartbäckens By 334, 136 59 Vendelsö, tel. 0731-807300
 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 08-642 1776
 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
 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
 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
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Programkommitté Sydsverige
Sammank. Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
 Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099 
 Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel. 040-464860
 Jens Jernmark, Vårvägen 15, 374 30 Karlshamn, tel. 0454-17685
 Åke Persson, Box 14047, 200 24 Malmö, tel. 040-493256
 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
 Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, tel. 0498-220251
 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 8 B, 430 53 Åsa, tel. 0340-653941
Rev.supp. Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, tel. 031-912519
Valbered.samk. Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel. 0300-60310
Valbered. Leif Lehmann, Linnégatan 47, 413 08 Göteborg, tel. 031-244810
Valbered. Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612

Medlemsavgifter 2009
Medlemsavgifter verksamhetsåret 2008

 Enskild medlem bosatt i Sverige      200 kr
 Ideell organisation i Sverige      250 kr
 Företag/Myndighet i Sverige   1000 kr
 Medlem bosatt inom Europa 270SEK, 35US$, 25£ el. EUR 30
 Medlem bosatt utom Europa 300SEK, 40US$, 30£ el. EUR 35

Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PG konto nr 1968 420 - 8.
Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208, 
Bic/Swift-code: NDEASESS eller sända sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till 
ordföranden och ej betala med check.
Medlemsavgift som betalas efter 1 okt ett år gäller även för nästa år.
OBS Om du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på 
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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