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Redaktörens ruta
Som alla lätt kan se har ”programnumret” blivit avsevärt innehållsrikare och höst-
programmet är bara en liten del av det. Det har blivit möjligt eftersom ni så flitigt 
skickat in material. Alltså, vill du ha ett tjockare nummer av Blänket så skicka in 
artiklar, notiser, efterlysningar och bilder.

I detta numret kan du läsa om årets fjärde och nästa sista ”födelsedagsfyr”, 
Bjuröklubb (sid. 10). Den sista, Björns fyr, kommer i nästa nummer där också 
förhoppningsvis något om födelsedagsfirandena kommer med.

Vem har inte hört namnet Kap Arkona nämnas i sjörapporten? Nu kan du 
också läsa om den intressanta platsen (sid. 20).

Vid det här laget borde jag ha lärt mig att inte utlova att den ena eller andra 
artikeln m.m. skall vara klar till ett visst nummer. I detta fallet tänker jag mest 
på den utlovade publiceringen av fyrpersonalsdokumentationen. Materialet för 
Västra Lotsdistriktet är klart så långt jag kan komma för tillfället. Nu behövs 
hjälp från släktingar och andra intresserade med kompletteringar. Tyvärr är det 
problem med publiceringen på hemsidan, men förhoppningsvis har vi snart en 
lösning. Håll i alla fall utkik på www.fyr.org under rubriken ”Fyrpersonal” eller 
”Aktuellt” så du inte missar när informationen blir tillgänglig och då är på bettet 
med att hjälpa till med kompletteringar. 

I maj hade jag glädjen att få berätta om Svenska Fyrsällskapet för en intres-
serad publik i grannsamhället Grundsund. Eleverna i 6:e klass i skolan där hade 
gjort ett fantastiskt arbete på temat fyrar och hade vernissage av konstverken. 
Om detta lovvärda projekt kan du läsa på sid. 29.

Länge har Svenska Fyrsällskapet verkat för att en vippfyr skall uppföras. Nu 
har det hänt, byggeleverna på Törnströmska gymnasiet i Karlskrona har gjort det. 
Invigningen blir i augusti och en artikel är utlovad till Blänket.

           Maria	Elsby

Efterlysning
Har du tagit fina fyrbilder och vill visa dem för resten av Svenska Fyrsällskapets 
medlemmar, då har du möjlighet att få den/dem publicerade på Blänkets 
omslagssidor. Bilderna måste ha en god upplösning (minst 300 dpi) och skall helst 
vara stående. Bilderna kan vara antingen i digital form eller som papperskopior 
(som du naturligtvis får tillbaka).

Eftersom vi är en ideell förening så utgår ingen ersättning mer än glädjen 
att få visa upp sin fina fyrbild. Bilderna kan du skicka till mig. Adressuppgifterna 
finns på Blänkets omslagsinsida.

           Maria	Elsby
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Höstprogram 2009

Ytterligare information finner Du på vår hemsida www.fyr.org under rubrikerna 
”Aktiviteter” och ”Aktuellt”. Där kan vi med kort varsel informera om program som 
vi inte kunnat få med vid detta nummers pressläggning eller program som ställs in 
p.g.a. dålig väderlek.

Du kan också kontakta medlemmarna i Din programkommitté för ytterligare 
information eller om Du har egna idéer och synpunkter. Kontaktuppgifter 
till medlemmarna i våra programkommittéer hittar Du dels på baksidan 
(kommittésammankallande) av denna skrift och dels inne i Blänket under ”Svenska 
Fyrsällskapet” eller på vår hemsida.

Bokning och avbokning
För vår planering vill vi att Du gör din bokning så tidigt som möjligt.
Om Du blir tvungen att avboka Ditt deltagande är det mycket viktigt att 
Du gör det så fort Du vet att Du inte kan vara med.
Det ger oss möjlighet att erbjuda andra medlemmar att deltaga.

15 augusti  Göteborg                                                 Utflykt till Måseskärs fyrplats

Samling Hälleviksstrands brygga 10.15 lördag 15 augusti 
för resa till Käringön med färja. Avgång 10.30 och sedan 
väntar taxibåt från Käringön till Måseskär. 
Återresa från Käringön 17.45
Kostnad: Resa på egen hand till Hälleviksstrand (gärna 
samåkning) + avgift för Västtrafiks färja (nr 381) + 100 kr/
pers för taxibåten. Medtag matsäck.
Anmälan senast 11 augusti. OBS! Begränsat antal deltagare, 
max 24 personer. För anmälan och mer information kontakta 
Göran Sernbo, e-mail: goran.sernbo@telia.com tel. 
031- 280955, mobil 070 444 98 43. 
Kan du ta medpassagerare eller vill du samåka, tala om det 
vid anmälan så skall vi försöka fixa detta!

22 augusti  Stockholm                                              Utflykt till Eggegrunds fyrplats

Se Svenska Fyrsällskapets hemsida, www.fyr.org , för närmare information om resan. 
Anmälan görs till Rolf Wänn tel. 070-5302841, rolf.wann@home.se eller till Tommy 
Asplund tel. 0731-807300 (som också svarar på frågor).
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12 september  Göteborg                                           Utflykt till Väderöbods fyrplats

(Reservdag 13 sept om det blåser för mycket på lördagen.)
Samling i Hamburgsund lördag 12 september kl. 10.00 vid fotbollsplanen 200 m 
norr om färjan till Hamburgö. Beräknad återkomst till Hamburgsund kl 17.
Utfärd med Föreningen Väderöbods båt (7,5 m livbåt). Båtresan tar 1,5 tim till 
Väderöbod. Föreningen guidar besökarna runt i husen och de som vill och kan får gå 
upp i fyren. Sjöfartsverket kräver att alla som går upp i fyren först skriver på att det 
sker på egen risk. I arrangemanget ingår en lättare lunch på Väderöbod.
Om vädret tillåter kommer vi att på hemvägen gå en liten omväg förbi de vackra 
öarna Florö och Dyngö.
Kostnad för arrangemanget 550:- per person. Max 12 deltagare. (min 5) 
Anmälan senast 27 augusti till Magnus Blomstrand tel. 0732-305229 därefter 
insättes avgiften på 550 kr per person på Föreningen Väderöbods postgiro 330684-2 
senast 31 augusti. 
OBS. Anmälan är bindande och giltig när avgiften är betald. Vid avanmälan efter 31 
augusti återbetalas inte avgiften. 
Var noga med att ange Väderöbodresa, namn och telefonnummer så att det går att 
meddela om turen måste ställas in. Beslut om utfärd tas baserat på väder på torsdag 
kväll före utfärden. Vid SV vind över 8 m/s kommer vi att ställa in turen. Då betalas 
avgiften tillbaka. 
Denna utflykt ordnas av Föreningen Väderöbod på initiativ av Programkommitte 
Väst.
Båtresan ut till Väderöbod sker med privatbåtar. Dessa båtar har ingen ansvars-
försäkring utan resan sker på deltagarnas egen risk.

16 september  Göteborg                      Klockklämtning. Mistsignaleringens historia

Göteborgs Sjöfartsmuseum, Karl Johansgatan 1-3,  
onsdag 16 september kl 18.00. Vi samlas ute, kl 18.00, 
vid klockstapeln där Sveriges första mistsignaleringsklocka 
hänger. Klockan är tillverkad 1765 och har använts först 
på Nidingens fyrplats och därefter på Böttös. Vi försöker 
klämta i klockan så som man gjorde då den var i bruk på 
dessa fyrplatser. Detta är en unik möjlighet att få höra 
denna klockas klang. Troligen har ingen klämtat i klockan 
på 50 år.  Efter en liten stund ute går vi in i föreläsningssalen 
på museet, där berättar Marie Tilosius mer om klockan 
och Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapets ordförande, 
berättar om mistsignaleringens historia.
Entré till föreläsningen är museets ordinarie entré: 40 kronor. Biljett kan bokas i 
förväg på Sjöfartsmuseets tel. 031-3683550.
Detta är ett samarbete mellan Göteborgs Sjöfartsmuseum och Svenska Fyrsällskapet. 
Vid ev. frågor ring Marie Tilosius tel. 031-526165 eller maila 
marie.tilosius@brevet.nu 
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22 september  Malmö                Fyrskepp i allmänhet och Malmö redd i synnerhet

Kyrkans hus Sjömansgården, Fiskehamnsgatan 3, tisdag 22 september kl 19.00.
Åke Persson visar en video som gjorts av kolhandlaren Knut Borg och berättar lite 
om hur livet på Malmö redd gestaltade sig när det var i bruk. 
Ett samarrangemang med Malmö Sjöfartsförening. 
Kostnad: Kaffe och kaka, 80 kr/person. 
Anmälan till Åke Persson senast den 14 september, 
e-post ake.i.persson@post.utfors.se eller till Anders Larsson 046-141436.

23 september  Stockholm                  España Verde - kustland, tidvatten, fyrplatser

Bengt Garsell berättar om sin fyrresa (2007) ”Utmed Spaniens norra och västra kust, 
från Baskien till Galicien”. De fyra norra provinserna Baskien, Cantabrien, Asturias 
och Galicien kallas ”gröna Spanien” - España Verde. Bengt berättar inte bara om 
fyrplatser utan också om kustlandet, hur man tar sig fram och annat intressant som 
kan dyka upp på vägen till fyrplatserna och i deras närhet.
Föredraget börjar kl.19.00
Obs! Ny lokal!  Fr.o.m. hösten 2009 kommer vi att träffas i 
Skeppsholmens Folkhögskola. Adress: Slupskjulsvägen 12.
Resväg	kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Museet på Skeppsholmen, gå 
200 m mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 20 september till Christer Nettelbladt tel. arb. 08-6651118, 
bost. 08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com.

3 oktober  Gotland                                                      Utflykt till sydöstra Gotland

Lördagen den 3 oktober gör vi en dagsutflykt till sydöstra 
Gotland. 
Vi samlas vid fyren i Ljugarn kl 09.30 och åker vidare mot 
Ljugarns kummel, När fyr, Tomtbod fiskeläge, Kumlarna vid 
Tomtbod, Ronehamn och Grötlingbo. Avslut c:a 15.30. Medtag 
matsäck och kaffekorg. Påtag kläder efter väderlek. 
Anmälan i god tid innan till Jan Ströberg Tel 0498-271523 
eller 0708-949694, e-post jan.stroberg@ebox.tninet.se.
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7 oktober  Stockholm              Sjöfartsverkets arbetsfartyg - vad sysslar dom med?

Jan Ströberg, tidigare trafikområdeschef på Gotland samt befälhavare på arbetsfartyg 
berättar i ord och bild om fyrunderhåll, farledsutprickning, bojhantering m.m..
Föredraget börjar kl.19.00
Obs! Nya lokalen i Skeppsholmens Folkhögskola. Adress: Slupskjulsvägen 12.
Resvägsbeskrivning se under föredraget 23 september. 
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-
Anmälan senast 4 oktober till Christer Nettelbladt tel. arb. 08-6651118, 
bost. 08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com.

10-20 oktober  Göteborg                                                           Fyrar på västkusten

Västra Frölunda Bibliotek, öppet tider se 
www.Frolunda-kulturhus.goteborg.se eller ring 
031-3662840
Fyrsällskapet visar under denna tid sin miniutställning 
(från Båtmässan) om fyrar på västkusten. Den nya 
”Fyrhandboken” finns till påseende.

20 oktober  Göteborg                                     Våra västkustfyrar och deras historia

Frölunda Kulturhus, Lilla salen, tisdag 20 oktober, kl 18.30   
Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska fyrsällskapet, berättar om västkustfyrarnas 
historia, nuläge och framtid.
Ingen entré för de som inte är medlemmar!! Medlemmar uppmanas att som 
entrébiljett ta med en icke medlem. Detta är ett sätt för föreningen att sprida sitt 
kunnande och kanske få fler medlemmar. Möjlighet finns att köpa bl.a. den nya 
”Fyrhandboken” m.m.. 
Efter föredraget finns det möjlighet att fika. Boka gärna ditt fika i Cafeterian innan 
föredraget då serveringen stänger kl 20.00. Vid ev frågor och funderingar ring Marie 
Tilosius 031-526165 eller maila marie.tilosius@brevet.nu. 

27 oktober  Karlshamn              Fyrskepp i allmänhet och Malmö redd i synnerhet

Svaneviks bryggförenings klubbstuga, Karlshamn, tisdag 27 oktober kl 19.00
Åke Persson visar en video som gjorts av kolhandlaren Knut Borg och berättar lite 
om hur livet på Malmö redd gestaltade sig när det var i bruk. Ett samarrangemang 
med Svaneviks bryggförening, som också bjuder på kvällsfika. 
Anmälan senast den 23 oktober till Jens Jernmark, 
e-post jens.jernmark@svanevik.info eller Anders Larsson 046-141436.
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17 november  Göteborg                                                              Väderöbod fyrplats

Sjömanskyrkan, Stigbergstorget tisdag 17 nov kl 19.00
Magnus Blomstrand, grundare av Föreningen Väderöbod, berättar i ord och bild om 
fyrplatsen, fyren, husen, fyrvaktarna m.m.. Föreningen Väderöbod har i år verkat i 30 
år och Magnus berättar också om hur föreningen skött fyrplatsen under dessa år.
Kostnad: Entré 35:-, entré med förtäring: kaffe och kaka 65:-, landgång, öl, kaffe och 
kaka 125:-.
Anmälan (endast om förtäring önskas) senast 12 november till Göran Sernbo tel. 
031-280955 eller goran.sernbo@telia.com.

18 november  Stockholm                                        Skärgårdsstiftelsen och Fyrarna

Anders Unosson, utbildningschef på Skärgårdsstiftelsen, berättar om stiftelsens 
engagemang när det gäller bevarandet av kulturhistoriskt intressanta fyrar, bl.a. 
Grönskär, samt framtida planer.
Föredraget börjar kl.19.00
Obs! Nya lokalen i Skeppsholmens Folkhögskola. Adress: Slupskjulsvägen 12.
Resvägsbeskrivning se under föredraget 23 september. 
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-
Anmälan senast 15 november till Christer Nettelbladt tel. arb. 08-6651118, 
bost. 08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com.

24 november  Malmö                        España Verde - kustland, tidvatten, fyrplatser

Kyrkans hus Sjömansgården, Fiskehamnsgatan 3, tisdag 24 november kl 19.00
Bengt Garsell berättar om sina fyrresor utmed Spaniens norra och västra kust, från 
Baskien till Galicien. De fyra norra provinserna Baskien, Cantabrien, Asturias och 
Galicien kallas för ”gröna Spanien” – España Verde. Bengt berättar inte bara om 
fyrplatser utan också om kustlandet, hur man tar sig fram och annat intressant som 
kan dyka upp på vägen till fyrplatserna och i deras närhet. 
Ett samarrangemang med Malmö Sjöfartsförening. 
Kostnad: Landgång, öl/vatten och kaffe, 125 kr/person. 
Bindande anmälan senast den 16 november till Åke Persson, 
e-post ake.i.persson@post.utfors.se eller till Anders Larsson 046-141436.

5 december  Göteborg                                                                             Julmarknad

Sjömanskyrkan, Stigbergstorget lördag 5 december, fri entré
Fyrsällskapet deltager i Göteborgs Sjöfartsmuseums julmarknad tillsammans med 
andra ideella föreningar. Ann Holmdahls keramikfyrar finns till försäljning samt Jonas 
Bergstedts fyralmanacka 2010.
För mer info och öppettider se dagspressen eller www.sjofartsmuseum.goteborg.se 
eller ring Sjöfartsmuseet 031- 3683550.
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Fyrsläkten Sjöstedt och livet på Bjuröklubb 
under tidigt 1900-tal
Björn	Sjöstedt	(text, bilder ur familjealbumet)

År 1859 inrättades fyrplatsen Bjuröklubb 
i Västerbotten där landet skjuter ut som 
längst åt öster och avståndet till Finland 
är som kortast. Platsens förste fyrmästare 
hette Arenander men han vådasköt sig i 
benet vid en jakt 1867 och avled efter en 
tid av skadorna. Hans efterträdare som 
fyrmästare blev underskepparen Carl 
Oscar Sjöstedt från Stockholm. Då han 
gick i pension 1883 efterträddes han av 
sin son Bror Conrad som i sin tur följdes 
av sonen Oscar Frans 1911. Då denne 
gick i pension 1935 kunde man inte 
längre ärva befattningen som fyrmästare 
men sjöstedtarnas tid på Bjuröklubb var 
därmed inte ute. Frans son Åke började 
i mycket unga år som extra fyrbiträde 
på Bjuröklubb. Sedan seglade han under 
många år på Östersjön och vikarierade 

på olika fyrskepp längs norrlandskusten 
innan han 1947 antogs som lotsaspirant 
på Bjuröklubb. Med tiden efterträdde 
han sin kusin Ivan Hellgren (vars mor 
var född Sjöstedt) som lotsförman. Un-
der några år var Åke både fyrmästare och 
lotsförman. 1967 drogs lotsplatsen in 
och 1970 avbemannades fyren och Åke 
gick i pension som den fjärde generatio-
nen Sjöstedt som fyrmästare på Bjurö-
klubb. Han avled 2001, nyss fyllda 93 år, 
och ligger begravd i sin farfars föräldrars 
grav i Lövånger. Under alla år som lots 
bodde Åke i sin fars lilla sommarstuga, 
”Bygget”. Den har nu övertagits av en 
son till Åkes yngste bror, så sjöstedtarna 
håller sig kvar på Bjuröklubb ännu efter 
142 år.

Bjuröklubbs	fyr	omkring	1930.
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Släkten Sjöstedts historia
Varifrån kom släkten Sjöstedt innan den 
hamnade på Bjuröklubb via Stockholm? 
Låt oss följa den så långt tillbaka det går. 
Erland Sjöstedt, kusin till artikelförfatta-
ren, har släktforskat och lyckats komma 
tillbaka till 1670. Då föddes Abraham 
Abrahamsson. Han dog 1733 i Näsby 
socken, Västmanland. En sonson till 
honom, Abraham Jansson, föddes i Lin-
desbergs socken 1757. I samband med 
att han flyttade till Arboga 1774 antog 
han namnet Sjöstedt och 1776 gifte han 
sig. I vigselboken står: 15de Apriil 1776 
Drängen Abraham Sjöstedt i Prostgår-
den och Borgare Dottren Catharina Sä-
terberg ifrån Arboga. Då han avlider vid 
34 års ålder kallas han ”åkare och tim-
merman”. 

Makarna fick sju barn. Det tredje, 
sonen Carl, som föddes 1781, flyttade 
17 år gammal till Stockholm. 

Då han 1804 gifter sig första gången 
kallas han ”målaregesäll i Svea Lifgardes 
församling”. Hustrun dör i barnsäng en-
dast 21 år gammal och Carl gifter om 
sig redan 1807 då han kallas ”Krögaren 
och Enkemannen Carl Sjöstedt”. Andra 
titlar som förekommer i handlingarna 
är: extra ståndsdrabant vid Carlberg och 
ordinarie skeppstimmerman No 64 vid 
Kongl Skeppsholmen. Han dör av slag-
anfall 1844. Hustrun Brita Christina 
Wahlström har då varit död i 15 år.

Vi ser av en av Carls titlar att vi 
närmar oss sjölivet och med sonen Carl 
Oscar, född 1816 i Skeppsholmens för-
samling, är vi framme vid den första fyr-
mästaren i släkten. Dock händer mycket 
i hans liv innan han blir fyrmästare. Som 
17-åring seglar han några månader i Bot-
tenviken och antas därefter som ”Under 
Kanonier vid 1:a Kanonier Kompaniet”. 
Han blir sedan kanoniär, korpral, tar sjö-
stridsexamen och blir till sist underskep-

pare i ”Kungliga Maj:ts flotta” och tjänst-
gör då och då som fartygschef. 1840 
gifter han sig med pigan Sigrid Cecilia 
Fröling, fiskardotter från Härnösand.

Vad gör då Carl Oscar mellan 1840 
och 1867? Jo, han ingår som delägare i 
ett fartyg och kallas i dödsannonsen från 
1895 ”förre ångfartygsbefälhafvaren”. 
Ohälsa gör att han inte kan fortsätta 
som skeppare och det är då han anställs 
som fyrmästare på Bjuröklubb. I hand-
lingarna står att han ”afflyttar med familj 
från Stockholm till Bjuröklubbs fyrplats 
i Västerbotten”. Äldsta dottern Oscara 
Amalia (1839 – 1929) stannar i Stock-
holm och blir modist. Fyra av barnen, 
två söner och två döttrar, har dött i späd 
ålder. Hustrun och de tre överlevande 
sönerna följer med till Bjuröklubb: Bror 
Conrad (1846 – 1920), som efterträder 
fadern som fyrmästare, Carl Wilhelm 
(1851 – 1925), sjökapten i Stockholm 
och Oscar Fredrik (1854 – 1926), seder-
mera fyrmästare på Holmögadd.

Denne Oscar hade flera barn. Tre 
söner blev fyrmästare: Viktor, Helge och 
Uno. Viktor blev fyrmästare på Rönn-
skär, Helge kom till Ölands norra udde 
och Uno var fyrvaktare på Bjuröklubb 
och blev sen fyrmästare på Falsterbo.

Om Oscar Fredrik på Holmögadd 
kan man läsa i Anders Holms bok ”Ljus 
längs kusten”. Ett foto av honom i den 
boken visar upp ett typiskt Sjöstedt-ut-
seende som än i dag återfinns hos med-
lemmar av släkten. Hans dagböcker finns 
nu på Gamlia i Umeå och enligt en fas-
ter till mig visar de upp en mycket hu-
moristisk man.

Låt oss återvända till Bjuröklubb 
och Oscar Frans Sjöstedt, fyrmästare där 
1911-35. Förutom den redan nämnde 
sonen Åke hade han två söner som följde 
i förfädernas kölvatten. Äldste sonen As-
sar blev sjökapten och dennes båda sö-
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ner, en svärson och en sonson blev alla 
sjökaptener. Fyrvaktartraditionen full-
följdes av en bror till Assar och Åke, Karl 
Vincent, född 1911. Han var fyrvaktare-
telegrafist på Grundkallen och arbetade 
sedan på Örskär, Gotska Sandön och 
Nidingen, där han var fyrmästare 1956-
73. Även hans hustru Olga är av fyrsläkt, 
dotter till Karl Borgström, fyrmästare på 
Finngrundet, och dotterdotter till Johan 
Erik Holmgren, fyrvaktare på Björns fyr. 
(Inte så konstigt att jag, äldste son till 
Olga och Vincent, fått namnen Björn 
Erik).

Bjuröklubb under tidigt  1900-tal
Jag har talat med min far Vincent om 
hans uppväxt på Bjuröklubb och genom 
hans berättelse, kompletterad av sys-
tern Britta, får vi här en glimt av livet 
på denna fyrplats under tidigt 1900-tal. 
Föräldrarna gifte sig 1900 och då var den 
unga bruden, Hilma Lindahl, tvungen 
att lämna sin tjänst som småskollärare 
i Lövånger. Gift kvinna fick inte inneha 
sådan tjänst! Då Vincent föddes som 
femte barn bodde familjen i fyrvaktar-
lägenheten men fadern var tf fyrmästare 
då hans far, den ordinarie fyrmästaren, 
inte kunde tjänstgöra på grund av sjuk-
dom. I november 1911 efterträdde min 
farfar sin far som fyrmästare.

På Bjuröklubb fanns fyrmästare 
och fyrvaktare samt ett extra fyrbiträde 
under den mörkaste tiden med långa 
fyringsvakter. Familjen Sjöstedt fick med 
tiden åtta barn och sedan de äldsta bli-
vit gamla nog kom biträdestjänsten att 
praktiskt taget hela tiden skötas av något 
av barnen och på så sätt ingick extra-
mannens vindsrum i fyrmästarfamiljens 
bostad.

Fyren var släckt under 20 dagar 
kring midsommar samt under vintern 
då is satte stopp för sjöfarten. Detta be-

tydde dock inte att personalen var ledig. 
Väderobservationer skickades tre gånger 
om dagen och så länge det var sjöfart 
skulle mistsignaleringen skötas. Denna 
utgjordes av knallskott. Från fyren gick 
en vågrät skena. Under denna löpte en 
liten vagn som kunde halas in för att lad-
das med knallskott och sedan halas ut 
igen. En modell som visar denna anord-
ning, tillverkad av min farbror Hannes, 
finns i hembygdsmuseet i Lövånger. Åke 
Sjöstedt berättade i en tidningsintervju 
inför sin 90-årsdag att man en gång i 
hans ungdom fick skjuta dessa knallskott 
var femte minut i 96 timmar i sträck.

Fyrljuset alstrades av en luxbrän-
nare med tre glödstrumpor. Till att börja 
med var fyrljuset fast men sedan inmon-
terades en skärm som sänktes ner över 
brännaren med ett loddrivet urverk och 
åstadkom mörka avbrott i ljuset. Enligt 
pappa var det svårt att balansera denna 

Fyrmästare	 Oscar	 Frans	 Sjöstedt	 (farfar	
till	Björn	Sjöstedt)	 stående	 i	Bjuröklubbs	
lanternin	i	början	av	1930-talet.	
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anordning. Skärmen ville gärna studsa 
upp och då blev det en extra ljusglimt 
i mörkerperioden. Den nya anordningen 
var inte populär bland folk på platsen. 
På vintern lyste det fasta skenet från 
den mycket låga fyren upp snön så hela 
berget blev ljust. En gammal gumma sa: 
”Svartmössan där är mytche ful!” Under 
farfars tid satt vakthavande uppe i fy-
ren hela tiden då den var tänd. Att varje 
morgon rensa brännaren var en uppgift 
som farfar alltid gjorde själv. Han vågade 
inte anförtro någon annan en så viktig 
sak!

Då farfar gick i pension 1935 efter-
träddes han av fyrvaktaren Grubbström. 
Något av det första han gjorde var att 
såga ner de två stora lönnar som växte i 
trädgården vid bostadshusets södra sida. 
Han tyckte att de hindrade hans träd-
gårdsskötsel. Lönn växer normalt inte 
så långt norrut och de hade växt upp ur 
frön som den förste Sjöstedt på Bjurö-
klubb fört med sig från Stockholm. Far-
mor var förtvivlad över lönnarnas öde 
men farfar sa: ”Nu har vi inte med saken 
att göra!” Även lotsdirektören lär ha be-
klagat att träden sågats ner. 

En isolerad plats
Trots att Bjuröklubb är en landfast fyr var 
den vid denna tid ganska isolerad. Fyren 
ligger på ett 50 meter högt berg längst ut 
på en lång halvö som sträcker sig i nord-
sydlig riktning från kusten mellan Skel-
lefteå och Umeå. Bilväg drogs inte ända 
ut till fyrplatsen förrän 1933. Närmaste 
affär låg i Uttersjöbäcken en dryg mil 
från fyren. Läkare fanns i Lövånger och 
tandläkare i Skellefteå. Man färdades 
med häst och vagn som man hyrde av 
någon bonde. Oftast blev det cykel eller 
vintertid skidor över isen. Detta blev en 
betydligt kortare väg och med skidorna 
kunde man ju fortsätta på land fram till 

samhället. Även båt användes men då 
återstod ändå en bra bit att färdas över 
land.

Både fyrens vaktrum och bostä-
derna värmdes genom vedeldning. Döda 
träd fick tas på Lotsverkets mark men 
huvudsakligen användes björkved som 
köptes av bönder. Den fraktades på isen 
under senvåren då den smältande snön 
gjorde det extra lätt att dra slädar så häs-
tarna orkade med mycket stora vedlass 
fram till stranden. Sedan blev det betyd-
ligt mindre lass uppför bergssluttningen. 
Under sommaren sågades och höggs 
veden. När Vega kom med fotogen till 
fyren lejde farfar häst som drog ett fat i 
sänder upp för berget.

Familjen	Sjöstedt	samlad	framför	”Bygget”	
1943.	Fr.v.	farfar	fyrmästare	Frans	Oskar,	
fyrvaktare	 Augustssons	 dotter,	 farmor	
Hilma,	 jag	 själv,	 Björn	 i	 knät	 på	 faster	
Britta	och	mamma	Olga	(som	väntar	sitt	
andra	barn).
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Mathållning
Som nämnts fanns affär i Uttersjöbäck-
en. Potatis odlades nere vid fyrens hamn, 
Klubbsvaget. Vid bostäderna fanns träd-
gårdsland för grönsaker. Bröd, både mjukt 
och hårt, så kallat ljusugnsbröd, bakades 
i bagarstugan i ugn som eldades under 
flera dygn. Brödet förvarades i matförråd 
i tvättstugan där det enligt pappa höll sig 
mycket bra. Vetebröd bakades i vedspi-
sen i köket. Lagård fanns med plats för 
två kor. Familjen hade ko periodvis men 
4–5 getter fanns alltid och de mjölkades. 
Mjölk köptes även från någon bonde i 
byn Bjurön några kilometer från fyren. 
Getabocken blev en rolig lekkamrat för 
barnen som försökte få honom att dra 
släde under vintern. Det var tydligen en 
strid mellan starka viljor och geten tycks 
ha haft den starkaste!

På vintern fiskades lake i ryssjor un-
der isen och sommartid lades nät och 
ryssjor. Sik och ål var den vanligaste 
fångsten men även gädda och laxöring 

kunde fastna i näten. Däremot fiskade 
man av någon anledning inte strömming. 
Farfar var skicklig skytt men ingen ivrig 
jägare. Det hände att han sköt fågel och 
någon säl. Köttet från unga sälar åts och 
tranet användes till målarfärg.

Skola och kyrka
Närmaste kommunala skola fanns i 
Bjurön men Bjuröklubb hade lotsbarn-
skola. Barnen i en sådan gick i skola halva 
året – på Bjuröklubb under sommaren. 
Läraren undervisade vintertid på Hol-
mögadd. Pappa gick till att börja med 
i gamla lotsstugan men skolan flyttade 
senare upp till fyrplatsen och inhystes i 
farfars lilla sommarstuga ”Bygget”. Sko-
lan hade 8 – 10 elever. Barnen var fyr- el-
ler lotsbarn men även några barn till fis-
kare gick i skolan. Man satt två och två i 
bänkar med fasta säten. Varje bänk hade 
hållare för griffeltavla. Pappa minns sär-
skilt läraren Anna Wikman. Då hon gifte 
sig med en kusin till farfar (Viktor Sjö-

Fyrbostäderna	på	Bjuröklubb	i	början	av	1930-talet.	Fr.	vänster:	ladugård,	bostäder	och	
bagarstuga.	
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stedt på Rönnskär) efterträddes hon av 
pappas äldsta syster Greta (1902-1991) 
som utbildat sig till småskollärare. Hon 
arbetade i lotsbarnskolan från 1922 till 
33, då den lades ner. Skolan var en B3-
skola så läraren undervisade alla klasser. 
Pappa, som var intresserad av matema-
tik, kom till sist så långt att han överträf-
fade sin syster läraren! Under en kort pe-
riod hade pappa även sin mor som lärare 
då hon ryckte in som vikarie. Då de två 
äldsta barnen började skolan fick farmor 
dispens (hon var ju gift!) att undervisa i 
lotsbarnskolan som på den tiden var in-
rymd i ”hörnrummet” i fyrvaktarlägen-
heten där farfar och farmor då bodde.

Varje år hölls husförhör i skolan i 
Bjurön och det kom i praktiken att bli 
en sorts jämförelse mellan barnen i by-
skolan och i lotsbarnskolan. De senare 
hävdade sig enligt pappa mycket väl 
trots att de bara gick halva året i skolan. 
Systern Britta gick om sjätte året i Ut-
tersjöbäcken för att få avgångsbetyg från 
den kommunala skolan.

Trots vad pappa sa att fiskarbarn 
gick i skolan på Bjuröklubb berättade 
min faster att hennes syster Greta fick 
order från lotsdirektören att meddela 
föräldrarna till en fiskarpojke att han 
inte fick gå i lotsbarnskolan. Hon fick en 
sån utskällning av föräldrarna till pojken 
att hon storgråtande gick därifrån.

På Bjuröklubb finns ett kapell byggt 
1864. En av dem som ivrigast verkade 
för byggandet av kapellet var den förste 
fyrmästaren, Arenander. I kapellet finns 
en altartavla målad av farfars bror Con-
rad och en båtmodell byggd av Åke Sjö-
stedt. Bara någon gång under sommaren 
hölls gudstjänst i kapellet. Enligt pappa 
låg det lite för fäfot och användes mest 
att förvara fiskarnas skötar i, en funktion 
som var avsedd från början. Senare rus-
tades kapellet upp och är nu en populär 

bröllopskyrka. Då och då fick platsen 
besök av en pastor Rehnberg som reste 
runt på fyr- och lotsplatser, även fyr-
skepp, medförande en liten reseorgel. 
Under en friluftsgudstjänst hade famil-
jen Sjöstedts ko kommit lös och mitt 
i gudstjänsten kom hon travande rakt 
fram till Greta som djupt generad fick 
resa sig och leda bort kon.

Närmaste kyrka finns i Lövånger 
men dit är det tre mil. Pappa mindes att 
de en gång, då landsvägen dragits ut nå-
got så när nära fyren, hyrde taxi för att 
åka till julottan. Taxiägaren, Claes Hell-
gren, (farbror till lotsförmannen Ivan 
Hellgren) var så rädd att försova sig, att 
han åkte ut på kvällen och övernattade 
i taxin! Då barnen skulle konfirmations-
läsa, bodde de hos en släkting i Lövånger. 
Inte ens vid konfirmationen kom föräld-
rarna till kyrkan. Det var tydligen en 
alltför lång och besvärlig resa.

Första världskriget
När jag frågade pappa hur långt tillbaka 
han kunde minnas berättade han att han 
kom ihåg när landstormen mobiliserade. 
Tydligare var minnet av alla de malm-
fartyg som låg inne på fjärden väster om 
fyren. Fartygskonvojerna gick aldrig om 
natten och vid Bjuröklubb möttes nord- 
och sydgående konvoj. Där kunde ligga 
upp till ett 40-tal fartyg (lastfartyg och 
eskort) samtidigt. Då var det ett fasligt 
oväsen med allt rostbankande ombord. 
Pappas äldre syskon samlade fartygs-
namn som de skrev upp i antecknings-
böcker. Pappa mindes också att ett par 
tyska fartyg sänktes utanför fyrplatsen.

Blandade minnen
Någon gång på 20-talet gjordes en om-
fattande upprustning av bostäderna som 
alla var inrymda i samma hus. Köket i 
fyrmästarbostaden flyttades från husets 
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södra långsida till östra gaveln och en 
bagarstuga byggdes. Arbetena leddes av 
Hilmer Carlsson. Både han och farfar 
var män med humör och de drog inte 
särskilt jämnt. Farfar påpekade att den 
ugnslucka Carlsson tänkte sätta in i bak-
ugnen var alldeles för liten men det hade 
ingen effekt. Då ingrep farmor, bjöd på 
kaffe med ljusugnsbröd och förklarade 
att sånt bröd inte gick att baka i en ugn 
med så liten lucka. ”Det ska vi genast 
ändra på”, blev svaret! 

En vinter besöktes fyrplatsen av 
en byråchef Sandström vid SMHI. Han 
kom i ett öppet, tvåsitsigt militärplan 
som landade på isen utanför fyrplatsen. 
Ryktet hade spritt sig och ”isen var svart 
av folk”, berättade pappa. Sandström var 
en storväxt karl och gjorde tydligen ett 
sympatiskt intryck. Han skulle även ut 
till Holmögadd och ville ha farfar med 
sig som eskort på en vandring över isen 
men det lyckades farfar avstyra! Flyg-
planet hade nämligen inte bränsle för 
den turen. Flygaren återvände genast till 
sin bas och gjorde efter starten en liten 
flyguppvisning för de häpna åskådarna. 
Sandström övernattade vid fyren och 
dagen därpå ledsagade farfar honom in 
till Uttersjöbäcken. 

Telefon fanns till fyren redan under 
pappas barndom. Fyr- och lotsplats de-
lade på en linje och antalet ringsignaler 
avgjorde om man skulle lyfta luren inne 
hos fyrmästaren eller i lotsstugan. I bo-
städerna och uppe i fyren fanns en sorts 
signalsystem med ringklocka som använ-
des för att väcka pågående vakt.

Farfar skaffade tidigt radio, en bit 
in på 20-talet, trodde pappa, en apparat 
med tre rör. Lotsarna var först med radio 
men det var en apparat med hörlurar. 
En vintersöndag kom storbonden från 
Bjurön i helgdagsrisslan till farfars för 
att lyssna på radion. Med sig hade han 

en liten pojke som hela tiden satt med 
sin stickade mössa trädd över ena knät. 
Han hade ett hål på sin strumpa och det 
försökte han dölja! Långbyxor fick man 
bära först efter konfirmationen och det 
gällde även pappa och hans bröder.

Det förekom en hel del smuggling 
mellan Finland och Sverige och det var 
ingen hemlighet vilka smugglarna var. 
Pappa har berättat hur han och syskonen 
en gång stod och tittade på när några 
smugglare satt i sin båt i fyrhamnen och 
rengjorde skjutvapen och tydligt mar-
kerade att de inte gillade uppmärksam-
heten. Tullen hade till att börja med en 
koster med ljudlig tändkulemotor. Pappa 
kunde till och med härma motorljudet! 
”De tog nog inte många smugglare”, var 
pappas kommentar. Senare fick tullen en 
lång, smal båt utrustad med en 4-cylin-
drig Wikströmmotor på 40-50 hk.

Inte bara malmfartyg passerade fyr-
platsen. Timmerflottningen var omfat-
tande och befolkningen färdades runt 
stränderna för att ta reda på timmer som 
lossnat från släpen. Så småningom blev 
detta förbjudet. Det var det troligen hela 
tiden men tidigare var det ingen som 
brydde sig om det, trodde pappa. Vid 
ett tillfälle förlorade en bogserare hela 
släpet i hårt väder utanför Bjuröklubb 
och stränderna fylldes av timmer i stora 
drivor. Detta bärgades av bolaget, tim-
rets ägare.

Ut i världen
Då min far var 16 år gick han till sjöss 
och seglade bland annat på Västafrika. 
Efter två år var han tvungen att mönstra 
av på grund av sjukdom och låg sedan 
svårt sjuk i hemmet i flera månader. Sin 
20-årsdag firade han i Göteborg där han 
utbildade sig till telegrafist. Tanken var 
att han skulle ta hyra som telegrafist på 
ett fartyg men vid denna tid började te-
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legrafistsysslan skötas av en styrman om-
bord och så kom det sig att pappa ham-
nade på fyrskeppet Grundkallen som en 
av två fyrvaktare-telegrafister. Det fanns 
då för tiden ännu många fartyg som sak-
nade radio och via fyrskeppet kunde de 
sända telegram. Texten semaforerades 
eller morsetelegraferades över till fyr-
skeppet. Var det riktigt lugnt gick far-
tyget så nära fyrskeppet att man kunde 
skicka över telegrammet i en håv med 
långt skaft. Telegrafistyrket blev också 
en nära nog livslång hobby för pappa 
som var radioamatör upp i hög ålder 
och genom den hobbyn träffade han sin 
blivande hustru som hade en bror som 
var radioamatör. Via radion kunde de 
unga makarna hålla daglig kontakt mel-
lan fyrskeppet och villan i Öregrund, en 
inte helt laglig trafik då mamma saknade 
licens!

Då fyrskeppet var indraget under 
några krigsår var pappa en tid förman 
för den militära signalstationen på Svart-
klubben (där hans svåger radioamatören 
var lots) och sedan den befattningen 
övertagits av en yrkesmilitär arbetade 

han som båtman vid lotsplatsen i Öre-
grund som då hade mycket att göra ge-
nom att all båttrafik gick inomskärs på 
grund av minfaran. 

Från 1949 arbetade pappa på fyr-
platser fram till sin pensionering som 
fyrmästare på Nidingen. Där arbetade 
jag under många sommar- och jullov 
som extraman (vid ett par tillfällen även 
på Tistlarna). Att jag arbetade på hem-
mafyren löste problemet med bostad. 
Den permanente extramannen slapp 
lämna ifrån sig sitt vindsrum. På Ni-
dingen fanns fyra fast anställda och en 
närmast permanent extraman.

Som alla vet är fyrfolkets tid nu 
förbi. Det känns angeläget att så mycket 
som möjligt nertecknas om livet på fyr-
platserna. Snart är det för sent. Min far 
måste ha varit en av de allra sista som 
kan berätta fyrminnen från tidigt 1900-
tal.

Pappa gick bort i september 2004, 
drygt 93 år gammal, och mamma avled 
i mars 2008, nyss fyllda 91. Båda ligger 
begravda på kyrkogården i Onsala.

Bjuröklubbs fyr- och lotsbyggnad i nutid.                                   Foto: Esbjörn Hillberg
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Näringsdepartementet stödjer Fyrsällskapets 
bevarandearbete
Bertil	Arvidsson

Efter Fyrsällskapets två möten med Näringsdepartementet har vi orsak att tro att vi 
äntligen kan hitta en väg att bevara våra ur kulturhistoriskt perspektiv allra viktigaste 
fyrarna längs kusten.

Ett första och mycket viktigt steg var givetvis att Statens Fastighetsverk  nyligen 
presenterade en lista med 39 fyrar vilka rekommenderas bli statens ansvarsområde 
och nu har Näringsdepartementet också gjort klart att även Sjöfartsverket har ett 
ansvar för de kulturminnen som finns i verksamheten.  (Listan på de 39 fyrarna 
publicerades redan i förra numret av Blänket)

På uppdrag av infrastrukturminister Åsa Torstensson har departementet haft 
flera möten med Sjöfartsverket, Fastighetsverket, Riksantikvarieämbetet och 
Svenska Fyrsällskapet. Den 6:e maj kallade Näringsdepartementet till nytt möte. 
Från Näringsdepartementet deltog Henrik Hansson, politisk sakkunnig hos 
infrastrukturminister Åsa Torstensson (sammankallande), departementsrådet 
Hans Brändström och departementssekreterare Magnus Oldenburg. Sjöfartsverket 
representerades av Tage Edvardsson och från Fyrsällskapet deltog Esbjörn Hillberg 
och Bertil Arvidsson. 

Mötet handlade om hur ett samarbete skulle kunna etableras mellan Sjöfartsverket 
och Fyrsällskapet med målsättningen att bevara alla de 138 fyrar och fyrplatser som 
sedan länge finns med på Fyrsällskapets ”mest bevarandeangeläget”-lista. Listan 
innehåller bland annat platser som Pite-Rönnskär, Bjuröklubb, Stora Fjäderägg, 
Högbonden, Storjungfrun, Stenkyrkehuk, Segerstad, Hanö, Morups Tånge, Hållö, 
Ursholmen, Djurö och andra vänerfyrar och många fler som staten nu har sagt nej 
till.

Om staten tar ansvar för de 39 fyrarna som nu identifierats som liggande under statligt 
ansvar enligt Riksantikvarieämbetets kriterier och om Sjöfartsverket tar ansvar för de 
c:a 50 fyrar som finns på vår bevarandelista men som fortfarande har en viktig nautisk 
funktion, d.v.s. kommer att skötas och hållas tända av Sjöfartsverket även i framtiden, 
återstår c:a 50 fyrar. Några av dessa förvaltas redan på ett föredömligt sätt av nya 
ägare, men resten måste finna nya ägare.

På mötet den 6:e maj drogs huvudlinjerna upp för ett samarbete och en plan 
med syfte att finna nya ägare för dessa fyrar före årets slut. I denna plan kommer 
Sjöfartsverket och Fyrsällskapet att spela en avgörande roll, Näringsdepartementet 
har en övervakande funktion. Fyrsällskapet har skissat på ett samarbetsavtal med 
Sjöfartsverket, detta är nu på remiss hos några sakkunniga medlemmar. 
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De nya ägare vi i första hand ser framför oss är kanske kommuner. Fyrarna är ofta 
mycket viktiga ur turistsynpunkt. Vi har i dagarna funnit en bra modell i samarbetet 
med Gotlands kommun, som vi tror kan tillämpas på andra platser där vi har 
bevarandevärda fyrar.

Ett annat exempel på en lyckad bevarandeform är Svenska Högarna där 
Skärgårdsstiftelsen och Edvard Sjöbloms stiftelse Svenska Högarnas fyr 1993 tog 
över ansvaret för och skötseln av Heidenstamfyren Svenska Högarna. Det är mycket 
glädjande att kunna konstatera att fyren idag är i gott skick och stiftelsen har en god 
ekonomi. Att bevara fyrar för eftervärlden är absolut ingen utopi!

Just nu väntar Fyrsällskapet på att Sjöfartsverket skall presentera de fyrar som 
alltjämt anses ha betydelse för sjöfarten, därefter går Fyrsällskapet tillsammans 
med Sjöfartsverket ut med en lista på resterande fyrar och ett riktat erbjudande till 
presumtiva nya ägare. Eftersom nya ägare måste identifieras före årsskiftet hoppas 
vi på starkt stöd från alla våra medarbetare ute i landet och vi hoppas också att 
Hembygdsföreningar och andra lokala organisationer är beredda att hjälpa till! 
Nästa möte med Näringsdepartementet kommer att hållas den 11 september.

De 138 fyrar och fyrplatser som här diskuteras är huvudsakligen stora, vackra fyrar, 
ofta sådana som varit bemannade i många år. Vad som kommer att hända med de 
tusentals små farledsfyrarna, ofta bara en enkel plastkur, är osäkert. Flera av dem kan 
säkert räddas genom privata initiativ, båtklubbar och kommuner.

Saxat ur ”Pater Noster Nytt maj 2009”

Man förklarar sig ha haft tur. I dagens ekonomiska läge hade Pater Noster-projektet 
varit omöjligt att genomföra. 

I mars betalade man in 30.000 kr till Statens Fastighetsverk som ett bidrag till en 
avfuktare i fyren. Avfuktaren tycks fungera väl. 

Föreningen Pater Nosters Vänner har beställt och bekostar en förstudie av  
möjligheterna att ordna en bättre angöring på Hamneskär. Detta anses nödvändigt 
och studien skall vara klar före högsommaren i år.

Har du inte egen båt för att komma ut till Hamneskär så kommer det att finnas fasta 
turer från Rönnäng på Tjörn och Koön på Marstrand. Är du intresserad, kan du få 
information på mail info@kurspaternoster.se, telefon Lena Hölscher 0708-807011 
eller Angie Hamnert 0709-707899. 
      Maria	Elsby
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Gammal svenskudde ett av Europas stora 
fyrresmål
Mats	Carlsson	Lénart	text och foto

Kap Arkona på tyska östersjökusten med sina dubbla fyrtorn är en av Europas mest 
besökta fyrplatser. Nära Sverige och på en ö som var svensk ända till 1815.

Fram till murens fall 1989 var fyrplatsen 
Kap Arkona ett avspärrat och oåtkom-
ligt område i Östtyskland. DDR-regi-
men använde den klippiga udden med 
sin ståtliga fyrplats som militärbas. 1990 
öppnades området formellt som sevärd-
het och redan första året kom c:a 400 
000 besökare. Men sen har nordudden 
på Tysklands största ö Rügen utvecklats 
än mer och nu kommer 700 000 män-
niskor årligen. 

Rügens nordkust består av höga 
kritklippor som stupar ner i havet. Ön 
var svensk i nästan 167 år och var ett av 
de kontinentala områden i det svenska 

stormaktsväldet där den blågula fanan 
vajade allra längst, ända till 1815.

Behovet av en fyr diskuterades ti-
digt men det var inte förrän i början av 
1800-talet – när ön blivit en del av det 
växande Preussen – som planerna blev 
verklighet. 

År 1828 tändes det fyrtorn, ritat av 
den berömde arkitekten Carl Friedrich 
Schinkel, som än idag anses som ett av 
Europas vackraste. Men redan några 
decennier senare byggdes ett nytt och 
högre fyrtorn intill Schinkels för att till-
godose fartygens önskemål om fyrljusets 
räckvidd.

Kap	Arkonas	båda	fyrar.	Den	gamla	fyren	till	vänster.
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Ses bäst från land
De båda imponerande fyrtornen är 
centrum i en ovanlig, spektakulär och 
mycket intressant fyrplatsmiljö. De, på 
c:a 40 meters höjd över havet, belägna 
fyrtornen står inte riktigt allra högst upp 
på udden, därför syns tornen inte i sin 
helhet från sjösidan. Fyrplatsen Kap Ar-
kona njuts nästan bäst inifrån land – från 
den lilla byn Putgarden (ej att förväxla 
med färjehamnen på Fehmarn) där alla 
som vill besöka Kap Arkona måste par-
kera och sedan gå eller åka miniatyrtåget 
”Arkona-expressen” den sista dryga kilo-
metern upp till fyrtornen. Men vill man 
se fyrplatsen och klipporna från sjösidan 
finns det båtturer ”Kaprundfahrten” från 
den lilla fiskehamnen i Vitt, ett stycke 
öster om Kap Arkona.

Kap Arkona besöks heller inte bara 
för fyrarnas skull. Naturen med de höga 
kritklipporna och dess växtliv lockar 
många och intresserade av hedniska riter 

och gamla kultplatser besöker gärna res-
terna av tempelfästningen Slawenburg. I 
många år var denna höga udde centrum 
för ranernas kult där den fyrhövdade 
guden Svantevit dyrkades. Ända fram 
till danske kungen Valdemar den stores 
erövring av Rügen 1168 sägs detta hed-
niska tempel ha varit aktivt. 

Ett särskilt kommunalägt bolag 
Tourismus Kap Arkona är det som öpp-
nat upp och nu driver fyrplatsen som en 
sevärdhet med en rad delar, de båda fyr-
tornen och flera olika andra museer och 
utställningar. År 2004 öppnades även 
den östtyska folkmarinens väldiga bun-
keranläggning som är insprängd i udden 
för visningar.

Schinkels torn
Schinkelfyren på Kap Arkona byggdes 
1826-27 och tändes 1828. Näst Tra-
vemünde är detta den äldsta fyren vid 
tyska östersjökusten. Tornet är 19,3 me-
ter högt. 

Carl Friedrich Schinkel (1781-
1841) var en av det tidiga 1800-talets 
stora arkitekter i Preussen och ritade 
många kända nyklassicistiska byggnader 
i Berlin och Potsdam. Han gjorde också 
ritningar till en omgestaltning av Akro-
polis i Aten till grekiskt kungapalats som 
dock aldrig kom till utförande. 

Fyren på Kap Arkona med sin kva-
dratiska form och tre väl tilltagna vå-

Kap	Arkonas	gamla	fyr.

Lanterninen,	gamla	fyren.
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ningar blev dock ett mycket fint bidrag 
av Schinkel i det väldiga galleri av stilar 
och lösningar som alla världens fyrtorn 
tillsammans utgör.

Schinkelfyren är idag ett museum 
men har också blivit en populär vigsel-
lokal.

Den nya fyren
Men relativt snart efter att den av sjöfar-
ten efterlängtade fyren på Kap Arkona 
tänts stod det klart att fyren inte var till-
räckligt ljusstark. Därför byggdes 1901-
02 ett nästan dubbelt så högt torn intill 
Schinkelfyren. Den 1 mars 1905 togs 
den gamla fyren ur drift

Det nya tornet är 35 meter högt och 
byggt i tegel på en granitsockel. Ända 
fram till 1995 var det samma ljus som 
lyste från Kap Arkonas nya fyr. Den ro-
terande linsen ser till att fyren var 17:e 
sekund sänder ut tre blixtar.

Från utsiktsplattformen har man fri 
utsikt över hela Rügen och klara dagar 
ses kritklipporna på den danska ön Mön, 

den del av Skandinavien som ligger när-
mast Kap Arkona.

Svenske kungens trappa
Från fyrplatsen leder en imponerande 

Nya	fyren	med	sitt	fyrkantiga	fundament	och	runda	torn.

Portaldetalj,	nya	fyren.

trappa med 230 steg ner till vattenlinjen, 
42 meter nedanför klinten. Den lät byg-
gas 1741-43 åt Sveriges tyskfödde kung 
Fredrik I, alltså långt innan det fanns nå-
gon fyr på udden.

Trappan förbättrades inför ett besök 
av Preussens kung Fredrik Vilhelm III år 
1833 men förstördes helt av en storm-
flod 1953. Trappan återinvigdes 1995.
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På platsen för trappan var också det tys-
ka fästet för den första telegrafkabeln i 
Östersjön mellan Tyskland och Sverige 
som drogs 1865.

Dubbelbunkrar
På Kap Arkona finns även två gamla mi-
litära bunkrar som kan beses: Den äldre 
mindre bunkern anlades redan på naziti-

den och användes på DDR-tiden för att 
husera 6:e kustgränsbrigaden.

Den större bunkern byggdes dock så 
sent som på 1980-talet, för att härbär-
gera en mängd marinsoldater ur DDR:s 
Volksmarine. Bunkerns golvyta är unge-
fär 2 000 kvadratmeter. 

Svenske	kungens	trappa.

Rügens	 branta	 klippor	 med	 delar	 av	
försvarsanläggningar.

Info-tavla	över	bunkeranläggningen.

PRAKTISKT;
Ta sig dit: Kap Arkona ligger längst norr-
ut på ön Rügen på tyska östersjökusten. 
Till hamnen i Sassnitz där färjorna från 
Sverige kommer in är det ungefär 25 
kilometer. Rügen har ett stort utbud av 
övernattning men förbokning av logi re-
kommenderas under juli och augusti.

Öppet: Fyrplatsområdet är tillgängligt 
dygnet runt men tornen samt de olika 
museerna och utställningarna har öppet 
dec-mars 11-17, april-maj 11-16, juni-
september 10-18, oktober 11-16. No-
vember stängt. 

Parkering vid den lilla byn Putgarten, 
en dryg kilometer från fyrplatsen. Från 
parkeringsplatsen (avgift) kan man an-
tingen åka med ”Arkonabanan” som är 
ett sånt där litet ”stadståg” som brukar 
finnas i vissa turiststäder och i parkan-
läggningar/sevärdheten eller gå genom 
den ganska pittoreska nordtyska bond-
byn, vilket är trevligt.
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Räbbehuvud lyser igen!
Nicke Wennerlund (text och foto)

Föreningen Räbbehuvud har fått nya in-
tressenter. Tio personer med anknytning 
till Ängeviken på nordvästra Tjörn strax 
innanför Räbbehuvud har investerat i en 
ny LED-lampa för att Räbbehuvud ska 
få fortsätta leva som fyr. 

Fyren återtändes 1 mars 2009.

Under säsongen skall fyrens utsida målas 
om så att den åter kan ståta i sin forna 
glans.

58 grader 01,76 minuter N
11 grader 28,89 minuter E
Fl(2) 6s 6M

Räbbehuvud ligger på Räbbö kloss an nordvästra Härön på utsidan Kyrkesund på 
utsidan Tjörn på västkusten.
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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:-)

VIKTIGT MEDDELANDE till ALLA 
MEDLEMMAR

Har du inte fått Blänket nr 2 2009 (du skulle ha fått den runt påsk)

Tyvärr har vårt bokbinderi gjort ett bedrövligt fel vid adresseringen av senaste 
Blänket, nr 2 2009 (som har en bild av en fyrlins på framsidan).

Adressuppgifterna är riktiga men bokbinderiet har av misstag förkortat 
personnamnen. Av det totala namnet har de endast tryckt 11 karaktärer inklusive 
ev. mellanslag. Då vi börjar med förnamnet i adresseringen har i många fall en 
stor del av eller hela efternamnet försvunnit.

Mitt eget namn: Esbjörn Hillberg visas exempelvis som: Esbjörn Hil
I vårt medlemsregister är alla namnuppgifter riktiga så den delen behöver du ej 
oroa dig för.

Som tillägg till detta elände har tryckeriet, trots våra skriftliga 
instruktioner, missat att trycka Fyrsällskapets namn och returadress längst 
ner på adresseringssidan. Detta kan medföra att brevbäraren, om han saknar 
efternamnet, inte vet till vilken adress han skall returnera Blänket. Vi får därför 
inte reda på om du inte har fått Blänket. Det verkar dock som om många av oss 
trots förkortat eller avsaknad av efternamn har fått Blänket så det kan hända att 
allt är OK, men om du ej har fått Blänket nr 2 2009 som skulle ha kommit med 
posten runt påsk ber vi dig ringa 031-972148 eller maila: ulla@hillberg.se så 
sänder vi dig ett nytt exemplar.
      Esbjörn	Hillberg
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Den Internationella Fyrhelgen/-dagen
lördag 15 och söndag 16 augusti 2009

Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2002 och firas sedan dess 
varje år den söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje hela 
weekenden i augusti. Förra året hölls 57 fyrplatser i Sverige öppna vilka, trots regnigt 
dåligt väder, besöktes av drygt 4600 personer. Förutom i Sverige firas dagen bland 
annat i: Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico,  
Polen, Skottland, Tyskland, USA och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige 
och år 2008 hade vi, som under tidigare år, fler fyrar öppna och fler besökare än vad 
resten av världen hade tillsammans! 

Samma augustihelg arrangerar även världens radioamatörer sin årliga fyrradio-
weekend. Man bemannar ett flertal fyrplatser (år 2008 bemannades 406 fyrplatser 
varav 26 i Sverige) runt världen med radioamatörer som talar med varandra via 
kortvågsradio. Du kan läsa mer om radioamatörernas fyrweekend på hemsidan: 
http://www.illw.net

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Deras existens är starkt hotad 
och med största sannolikhet kommer man aldrig någonsin mer att bygga några fler 
bemannade fyrplatser. Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska 
Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som 
möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima 
kulturarv. 

Svenska Fyrsällskapet hoppas att du under helgen 15-16 augusti har möjlighet 
att besöka någon eller några av nedanstående 60-tal fyrar. Vi har listat deltagande fyrar 
med början längst upp i norr från finska gränsen sedan runt vår kust upp till gränsen 
mot Norge och avslutar med några fyrar i Vänern och Vättern. Fyrarna är normalt 
öppna mellan 12 – 16 men viss lokal variation av öppettiderna kan förekomma och 
i så fall har vi skrivit detta efter fyrnamnet. Flera fyrar är öppna både på lördag och 
söndag och i så fall står det L+S efter fyrnamnet.

Under själva fyrhelgen kommer Bjuröklubb (150 år) och Högbonden (100 år) 
att fira sina jämna födelsedagar med stor pompa och ståt. Under sommaren firar 
också Brämön (150 år), Björn (150 år) och Gotska Sandön (150 år) sina födelsedagar. 
Kontakta dem för mer detaljer!

Rödkallen: Sven Gunnar Hedström 0920-65003, Bosse Westman 0920-61152
Pite-Rönnskär: Lars Lundholm 0910-31800, 0912-30055, 0705-319888
Gåsören (S, 12-16): www.sxk.se/kretsar/ske, Thomas Hedman 0703- 536022
Bjuröklubb: www.bjuroklubb.se, Staffan Markström 0913-32087, 0705-106660
Rataskär: Lars Gunnar Englund 0934-31290, Christer Hollinder 0934-31053
Stora Fjäderägg (torn stängt): www.fyrvaktaren.se, Lena Tengner 090-49201, 090-55071, 
0706-917220, 0703-131018
Bergudden: www.holmon.com/hembygd, Birgitta Fritzdotter 0705-559023, 090-774243
Holmögadd: Roland Boström 0930-28042, 0706-556328, Anders Wincent 0706-668752
Sundklubben: Lennart Jansson 060-615288, 0660-256116, Lennart Eriksson 090-35323
Högbonden (L+S, 10-18), (torn stängt): www.hogbonden.se, K o O Grandics 0613-23005
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Lungö (L+S, 10-16): L von Post 0611-18790,69109, 0705-771711, P-A Norlin 0706-455044
Brämön: Joakim Söderberg 0702-150362, Kurt Brage 060-39552 
Bönan (S, 12-16): Sven-Erik Ekdahl 026-99198
Limö gamla fyr: Lena Ström  0709-221955
Örskär (S, 12-17): www.orskars-fyr.se, Per Mattsson o Siw Ölund 0173-34021, 34011, 0708-
339256
Djursten (L+S, 10-18): www.djursten.com, Fredrik Abrahamsson  0173- 33310, 0730-586519 
Arholma Båk (L+S): www2.arholma.nu/algonet/algonet2/beacon.html, Christer Forssander 
0733-386063
Söderarm: www.soderarm.com, Anngret Andersson 0703-265833, 0176-43212, 44214
Svenska Högarna: www.skargardsstiftelsen.se, Hans Anderin 08-5716 4262, 0703-778324, 
Sören Norrby 08-5402 1497
Finngrundets Fyrskepp (S, 11-18): www.vasamuseet.se, Stängt under däck, Catharina Silberman 
08-51955815)
Grönskär: www.skargardsstiftelsen.se, Anders Södergren 0703-778329 
Huvudskär : www.fyr.org/huvudska.htm, Pernilla Ståhle 08-6413823, 0709-514199
Landsort (L, 11-16): www.landsort.com, Björn Öberg 08-5203 4020, 0733-520340
Arkö Båk (S, 11-14): www.arkobak.se, Lars Westerholm 0708-126626
Gotska Sandön: www.gotskasandon.com, Daag Pedersén 0498-225918, 0708-225918, Dan 
Broander 0702-690314
Fårö: Jan Ströberg 0708-949694, 0498-271523, Erik Sundström 0498-272021
Bungeör: Eric Wennström 0498-271217
Stenkyrkehuk: Björn Olofsson 0498-272200
Östergarnsholm (12-16): www.osterut.se/medlem.asp?ID=84, Sven Norberg 0498-58039, Eva 
Östman 0498-52231
Grynge gamla ensfyrar (tänd S 20.00): www.osterut.se/medlem.asp?ID=84, Sven Norberg 
0498-58039
Stora Karlsö (L+S): www.storakarlso.se, Petter Rimfors 0705-558281
När: Jan Ströberg 0708-949694, 0498-271523, Erik Sundström 0498-272021
Hoburg: www.hoburgen.just.nu, Mats Nyman  0706-722882, 0498-489068
Häradskär (S, 11-16): Kenneth Magnusson 0734-321258, 0123-47040
Ölands Norra Udde (L+S, 10-18): www.langeerik.se, Kristina Österberg  0707-942643
Dämman: www.waterhotel.com, Lena Alverblad
Segerstad (S, 11-17): www.segerstadsfyr.se, Christian Cederroth 0485-664062, 0709-666450
Ingrunden f.d. Utgrunden ((L+S): G Backlund 0485-660165, H Claesson 0485-660441
Ölands Södra Udde (L+S): www.ottenby.org, Liselotte Wetterstrand Waldenström, Ornitolo-
gerna 0485-661200
Garpen (L+S, 11-?): www.garpen.se, Lars Sjöholm 0486-20740, Bengt Åstedt 0486-20685
Utlängan (L+S): Johnny Apell 0708-493595
Utklippan (L+S): www.sm7ucz.se, L Rovin 0706-429588,0702-187127, J Apell 0708-493595
Hanö: www.hano.nu, Anna Stina Bengtsson 0456-53042, 53023, 51535, 0732-009880
Sandhammaren (S, 14-17): Margareta Nörregård 0411-526130, Anders Larsson 046-141436
Smygehuk (L+S, 12-16): www.smygehukhostel.com, Anna Lena Sundin 0410-24583
Falsterbo (S, 13-16): www.kulturbron.com/falsterbomuseum.htm, Museet 040-472242 
(B Hansson), Lennart Karlsson 040-473703
Malmö Inre: Lars Brinte 040-341774 Malmö Fastighetskontor
Kullen (L+S, 10-16): www.kullabergsnatur.se, Daniel Åberg 0702-086363, Länsstyrelsen
Hallands Väderö: www.svenskakyrkan.se/vastrabjare, Torekov Turist 0431-363180, Mikael 
Haraldsson 0707-996490
MorupsTånge: Sune Strand 0300-21465, 0733-928725, Lennart Hermansson 0300-20428
Nidingen: www.foreningennidingensvanner.se, Mats Johansson 0300-60310, 0703-676054
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Malö: Sven Blad 0300-62528, Staffan Ström 0300-29173, Åke Ström 0300-26482
Malöhamn f.d. Skalla: Staffan Ström 0300-29173
Valö: www.gkf.info, Olof Myrberg 031-821793
Vinga (L+S): www.wingavanner.se, L Frykgård 031-489027, M Levinsson 0708-994577
Pater Noster: www.paternoster-fyren.com, Pelle Stavfeldt 0304-673004
Måseskär: www.fyr.org/maseska1.htm, L Lehmann 0304-52081, 0708-553785, 0304-56142
Snurran, Bohus Malmön: www.snurran.com, Jan Brügge 0708-611154, 0523-36990
Hållö (torn stängt, ännu ej reparerat): www.utpost-hallo.nu, Bertil Abrahamsson 0523-30292  
Väderöbod fyrpl. (L 10-17, S 10-14): vaderobod.netg.se, Magnus Blomstrand 0732-305229 
Ursholmen: www.ursholmen.se, Erik Nordström 031-711 0034, 0346-39091, Göran Lyth 
0526-20466
Nordkoster: www.kosteroarna.com/koster.htm, Göran Lyth 0526-20466
Hammarö Skage (Vänern), (S, 10-14): Sven Atterblom 054-521627, 0704-851620 
Stavik (Vänern): www.staviken.se, Gunno Quist 0705-466667, 054-562290 
Hjortens Udde (Vänern) Ev. stängd, ring innan: Hans Sjöström, 0520-472266
Smörhättan (Vänern): www.mariestadsfyr.se, Lennart Högstedt 0501-14695 
Snuggen (Vänern): www.mariestadsfyr.se, Lennart Högstedt 0501-14695
Nolhagen (Vänern): www.mariestadsfyr.se, Lennart Högstedt 0501-14695
Snappudden (Vänern): www.mariestadsfyr.se, Lennart Högstedt 0501-14695 Hästholmen 
(Vättern): www.hastholmenhamn.odeshog.se, Michael Cornell 0142-71175, 0706-001974 
Vanäs Udde (Vättern): Göran Sundström 0505-10637, 44081, 0706-494592

Förutom att du får en möjlighet att besöka de öppna fyrarna kommer vissa fyrplatser 
även att arrangera vissa kringaktiviteter. På några fyrplatser kan du köpa lite att äta 
men annars rekommenderar vi att du tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av 
ovan nämnda fyrar är belägna på öar i vilka fall du bör kontrollera hur du tar dig ut 
och vad det kostar. Vädret kan också orsaka att vissa platser ej kan besökas.

Om du vill veta mer om en fyrplats och hur du kommer dit kan du gå in på 
Svenska Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org  Tryck sedan på knappen FYRAR i 
vänster kolumn. 

Tryck sedan på översta raden ”Svensk Fyrkarta av Leif Elsby” (www.fyr.org/
SvFyrkartaLE.htm). Du kan sedan klicka på kartan på namnet på den fyr du önskar 
veta mer om.

Hjärtligt Välkommen till den Internationella 
Fyrdagen !

      Esbjörn	Hillberg
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Skaftö skola ordnade fyrvernissage
Maria	Elsby	(foto: Leif Elsby)

Vernissage
Grundsunds Församlingshem
2009-05-05 Klockan 18.00

Åk 6 Skaftö skola hälsar alla hjärtligt välkomna

Ja, så såg det lilla dubbelvikta bladet ut som jag fick i min hand när jag besökte Lysekils 
bibliotek för att lyssna på ett fyrföredrag. Biblioteket hade just då en utställning med 
teckningar, textiltavlor och 3-dimensionella modeller av fyrar. Fantastiska arbeten 
utförda av årskurs 6 i Skaftö skola i Grundsund. Grundsund ligger på västkusten och 
är numera känt som orten där TV-serien om Saltön spelades in. 

Jag fick en inbjudan att berätta om Svenska Fyrsällskapet vid invigningen av 
vernissagen. Förväntansfull infann jag mig i församlingshemmet där jag blev varmt 
välkomnad av de fyra lärarna som hade initierat och tillsammans med eleverna 
genomfört fyrprojektet. I lokalen längs väggar, på bord och på skärmar fanns alla 
konstverken uppställda. De 19 eleverna och inte minst lärarna hade gjort ett 
fantastiskt jobb som egentligen inte går att beskriva bättre än vad eleverna själva 
hade gjort i inbjudan. 

”Förra terminen gick vi ner till Skuteviken. Där gick vi omkring nära vattnet och 
letade efter drivved, som spolats upp tillräckligt långt på land så att vi kunde 
komma åt den. Drivveden lade vi sedan i ett pannrum där den fick torka i flera 
månader. 
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Det här projektet har gjorts förut, så vi har fått se på resultatet av det som en klass 
innan har gjort. Sedan fick vi välja var sin fyr att jobba med. Efter att vi hade 
valt så fick vi måla var sin teckning på bildlektionen, av den fyren som var och en 
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tagit, på A3-papper. När vi var klara med det fick vi måla var sin liten version av 
teckningarna på riktigt akvarellpapper. 

Strax efter det fick var och en i läxa att ta reda mer om sin fyr. Hemma skulle 
man sedan skriva ner en sammanfattning av det man hade tagit reda på, och det 
fick som minst vara tio meningar.

När resultatet av allas forskning hade kommit in var det dags för oss att börja 
slöjda våra fyrar. I textilslöjden skulle vi sy platta tygversioner av fyrarna. Det 
blev som tygtavlor, och brädorna som vi hade hittat i Skuteviken skulle senare bli 
ramar åt dem.

I träslöjden fick vi göra miniatyrer av våra fyrar i trä. Vi svarvade och målade 
så att de såg ut som våra teckningar av fyrarna, som vi har haft som mallar i både 
arbetet i textil- och träslöjden.

På bildlektionerna fick vi i uppgift att med gammaldags bläckpennor skriva 
ned den text som vi hade skrivit hemma på akvarellpapper. Sedan klistrade vi på 
det och de små akvarellfyrarna på var sitt A3-papper, tillsammans med en liten 
karta som visar var i Sverige fyren man hade valt ligger. Sedan skrev vi med stora 
bokstäver, SVENSKA FYRAR och fyrens namn.

Och om vi får säga det själva, så har vi jobbat på ganska bra.....”

De	 fyra	 lärarna	som	inspirerat	och	handlett	eleverna	är	 fr	v.	Sture	Elofsson	 träslöjd,	
Eva	Morén	textilslöjd	och	klasslärarna	Annika	Gustafsson	och	Stellan	Hägg.	Den	äldre	
mannen	till	vänster	är	Karl-Erik	Larsson	kassunfyrsbyggare.

Ett fantastiskt initiativ av entusiastiska lärare som ledde fyrprojektet för tredje gången. 
Urduktiga ungdomar som gjort riktiga konstverk. Ett verkligt pedagogiskt projekt där 
både geografi, historia, konsthantverk och språkhantering fanns med. Kanske något 
att ta efter för andra skolor. Mig gladde det naturligtvis extra eftersom det var fyrar 
det gällde - och ja, det var en stor skara av intresserade åhörare som lyssnade på vad 
jag hade att berätta om Svenska Fyrsällskapet.  
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Föreningen Arena Bjuröklubb 
förbereder 150-årsfirande
Staffan	Markström	&	Gerhard	Renfors

Fyrfödelsedagen är planerad till den 16 augusti d.v.s. samtidigt med den Internationella 
Fyrdagen. ”Den gamla damen” ser ledsen ut för tillfället med sitt omålade tak och 
avsaknaden av två lejonhuvud, men Sjöfartsverket målar just nu själva byggnaden 
och vi hoppas att vi får taket målat också.

Beträffande lejonhuvudena så har föreningen själva utrett och testat möjligheterna 
att tillverka nya. Gerhard Renfors har gjort en form och vaxkopior, vilka kan användas 
för att gjuta nya huvuden. Ett gjuteri kan utföra själva gjutningen. Många timmars 
arbete är nedlagt och vissa kostnader för material tillkommer. Själva gjutningen i brons 
återstår, men vi behöver sponsorer för att kunna förverkliga arbetet. Länsstyrelsen i 
Västerbotten och vår kommun Skellefteå är våra största supportrar och jobbar för en 
lösning genom sina kontakter. Det är många som tycker det är väldigt bra initiativ vi 
kommer med men... pengar till upprustningen då tystnar det i luren. Det måste dock 
sägas att fyrmästarbostaden och därtill hörande byggnader nu står nymålade genom 
Länsstyrelsens försorg.

Vi planerar för en födelsedag i tidsenliga kläder och en tidsenlig buffé. Ett antal 
erfarna skådespelare har accepterat utmaningen att skriva manus och spela en 
”fyrteater” som ska beskriva händelserna 1859 när startskottet brann av.

Föreningen Arena Bjuröklubb kan kanske låta framställa fler lejonhuvud för 
försäljning om intresse finns. Kontakta i så fall Gerhard Renfors, tel. 0913-32092 
eller 070-2468396.

Befintligt	lejonhuvud	i	brons.
Foto: Ingrid Renfors

Gerhard	Renfors	med	vaxkopian	av
lejonhuvudet.              Foto: Ingrid Renfors
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Kan Du hjälpa mig?
I flera tidigare nummer av Blänket har man kunnat läsa om  den dokumentation av 
fyrpersonal på svenska fyrplatser som jag håller på med. 

Till fyrpersonaldokumentationen saknar jag en del uppgifter och foton bl.a. för 
nedanstående personer.
Om du kan hjälpa mig så kontakta Maria Elsby, Terrassvägen 3, 450 34 Fiskebäckskil,  
tel. 0523-22139 eller Email maria.elsby@telia.com

Ahlström Johan Axel Sigvard f. 1908 i Åhus och d. 1986 i Malmö
Han tjänstgjorde på Kullen, Haken och fyrskeppen Kalkgrundet, Falsterborev och 
avslutade sin karriär som bitr. fyrmästare på Fladen. 
Gift m Dagny Elisabeth f. 1907 i Malmö och d. 2003 i Malmö
Foto? Föräldrar? Barn?

Andersson Lilly Helena Dagmar f. 1894 i Fjällbacka och d. 1983 i Ludvika
Hon tjänstgjorde som lotsbarnskolelärarinna på Måseskär och Väderöbod 1913-
1914
Foto? Gift? Barn?

Andrén Johan August f. 1866 på Marstrand och d. 1957 i Göteborg
Han tjänstgjorde på Väderöbod, Klövskär, Pater Noster och slutade som fyrmästare 
på Morups Tånge 1931
Gift m Mathilda Nilsson f. 1870 i Mollösund och d. 1960 i Göteborg
Barn: Jenny g. Berglund f. 1896 och d. 1976 i Stockholm, Magnus Harry f. 1898 och 
d. ? och Olga Paula f. 1900 och d. 1981 i Göteborg
Foto? 

Antonsson Carl Torin f. 1925 i Tjärnö församling och d. 1980 på Käringön
Han tjänstgjorde på Nidingen och dog i tjänsten såsom fyrvaktare på Måseskär
Foto? Föräldrar? Gift? Barn? 

Bejer Ruth Sylvia g. Törnquist f. 1889 i Lycke församling och d. 1959 i Göteborg
Hon tjänstgjorde som lotsbarnskolelärarinna på Väderöbod och Pater Noster 1915-
1916
Barn: Beth Sylvia f. 1932 och d. 1986 i Göteborg
Foto? 

Bengtsson Allan Verner f. 1906 i Onsala och d. 1990 i Onsala
Han tjänstgjorde på Nidingen och avslutade som 1:e fyrvaktare där 1968
Gift m Ellen Maria f. 1913 i Fuxerna och d. 1999 i Onsala
Foto? Föräldrar? Barn?

      Maria	Elsby
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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.



Dina kontaktpersoner i våra programkommittér
Stockholm

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

Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Sydsverige

Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
Gotland

Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523

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

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

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

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

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

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

Returadress: Svenska Fyrsällskapet, Postgatan 8, 411 13 Göteborg


