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Redaktörens ruta
Så var sommaren över men det behöver inte betyda att fyrbesökens tid är förbi 
för i år. Att medlemmar och andra intresserade älskar att besöka fyrar mer och 
mer oberoende av väderlek bevisas av besökssiffran för årets Internationella fyr-
dag. 

I förra numret av Blänket efterlyste jag bilder som kunde användas på Blän-
kets omslagssidor. Vilket gensvar! Underbara bilder har strömmat in från gene-
rösa medlemmar. Tack snälla Ni för Ert engagemang och sluta inte att skicka in 
fler bilder. Kom bara ihåg att upplösningen måste vara minst 300 dpi och bilderna 
skall ha stående format för att kunna användas som omslagsbild.

Ett stort tack också till er som skickat in artikelurklipp om fyrar från lokaltid-
ningarna och gett andra tips på var jag kan finna ytterligare information. 

Ännu ett tack! Denna gången till Er som gett mig kompletterande informa-
tion om tidigare fyrpersonal som jag efterlyste under ”Kan du hjälpa mig?” i förra 
numret. Informationen har varit till stor hjälp i mitt arbete med dokumentatio-
nen av personal på våra fyrplatser. Tyvärr saknas mycket fortfarande och jag är 
tacksam för alla hjälp jag kan få. Se sid. 45.

Fyrsällskapet har nu funnits länge och många nya medlemmar har tillkom-
mit under årens lopp. Detta kan göra det motiverat att ha nya artiklar/reportage 
från fyrplatser som skildrats i tidigare nummer av Blänket. I detta fallet gäller det 
estlandsfyrarna på Dagö och Ösel (sid. 22). Artikeln visar också på att fyrar inte 
bara är ett sommarresmål utan också med fördel kan besökas vintertid. Skärgår-
den är en helt annan upplevelse på vintern än på sommaren.

I Blänket 2008:3 fanns en förteckning över ”Sveriges lokala fyrföreningar”. 
Många av dessa har egna hemsidor som är oerhört informativa och intressanta att 
kolla in.  Se t.ex. Gåsörens hemsida som Thomas Hedman tipsar om på sid. 13.

Som jag skrev i ett tidigare nummer av Blänket så hänger det nästan helt på 
er själva. Vill ni ha ett tjockt, innehållsrikt och varierat Blänket så skicka in artik-
lar eller ring/maila mig så kan vi diskutera artikel- och notisförslag. 

       Maria	Elsby

www.fyr.org
Glöm inte att kolla på vår hemsida då och då. Vår webmaster, Bertil Östling, 
håller den ständigt uppdaterad. T.ex. sena programändringar kommer snabbt in 
på hemsidan. Mycket kan hända sedan Blänket gått i tryck!

      Redaktören
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Ordförandens sektor
Ja så har ytterligare en händelserik sommar passerat 
och snart även ett händelserikt år. Det är fantastiskt att 
intresset för fyrar bara ökar. Något som kanske bidrar 
till detta är den uppmärksamhet fyrarna får när vi fi-
rar deras jämna födelsedagar (100, 150, 200 år, etc.) 
samt den Internationella Fyrdagen. Denna dag har vi 
i Sverige fler fyrar öppna och fler besökare än resten 
av världen tillsammans. Folk kommer och firar aktivi-
teterna i ur och skur. Bjuröklubbs 150-årsdag firades i 
år på den Internationella Fyrdagen. Trots regn och halv 
storm deltar drygt 700 personer i firandet. Kommunal-
rådet i Skellefteå håller tal, Fyrsällskapet monterar sin 
födelsedagsplakett och utbringar ett fyr-
faldigt leve för fyren, Arena Bjuröklubb 
bjuder på musik, fyrteater, kaffe och 
födelsedagstårta. Det regnar och blåser 
som sjutton. Imponerande att en sådan 
aktivitet kan genomföras och det lovar 
mycket gott för framtiden.

Det är också mycket uppmuntran-
de att Svenska Fyrsällskapet har fått en 
position så att pressen refererar till vår 
Fyrhandbok i sina artiklar och citerar oss 
i nästan alla fyrsammanhang. Dessutom 
är det bra, även om det tar mycket tid, 
att så många personer kontaktar oss med 
allehanda fyrfrågor. Jag önskar många 
gånger att vi hade en bemannad expedi-
tion dit folk kunde ringa och som kunde 
sköta mycket av vår administration. Trots 
att vi är världens näst största fyrsällskap 
eller överlägset det största om vi räknar 
per capita har vi inte råd att anställa per-
sonal ännu. Det är också frågan om vi 
verkligen vill gå den vägen? För närva-
rande jobbar flera av våra frivilliga mer 
än fulltid utan betalning och då vore det 
inte rättvist att börja betala vissa andra 
människor. Detta är en otroligt svår fråga 
då vi har så många fantastiska frivilliga 
som utför ett underbart jobb. Vi kan 
inte förstöra det frivilliga engagemang 
som finns, men vi måste vara öppna för 

förändringar. Vi får inte heller förstöra 
den vilja som finns inom vår förening att 
bevara våra fyrar. 

Det är underbart att fler och fler lo-
kala fyrföreningar startas när människor 
inser att de inte vill förlora sin lokala fyr 
med ljusskenet från denna. Den lokala 
sjöfarten behöver också fyrar och ljuset 
från dessa. GPS och radar kan inte alltid 
hjälpa. Fyren är dessutom många gånger 
en symbol för det lokala samhället. Fyrar 
är nödvändiga och jag vill gärna citera 
vad lille Oscar 5 år, som brukar tillbringa 
sina somrar på Ursholmen, sa till sin 
mamma ”Mamma, fyrar är som moröt-
ter. De är nyttiga och måste bara finnas 
för att man skall må bra.”    

Vi fortsätter våra möten med Nä-
ringsdepartementet och Sjöfartsverket. 
Målet är att rekommendera hur c:a 30 
större f.d. bemannade fyrar/fyrplatser 
skall bevaras. Vissa av dem kommer sä-
kert att tas över av kommuner och loka-
la klubbar och därigenom räddas, andra 
blir svårare att rädda. Vi kommer säkert 
att behöva din hjälp längre fram kanske 
t.o.m. för att bilda ytterliga lokala fyr-
föreningar. Fram till dess vill jag tacka er 
alla som är engagerade och ställer upp.        

Esbjörn,	Donsö	2009-09-13
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Från fyrvaktare till auktoriserad revisor
Åke	Persson	(foto ur författaarens privata samlingar)

Från fyrvaktare till auktoriserad revisor 
– så skulle mitt yrkesliv kunna beskrivas. 
Med en del annat däremellan! Min för-
sta kontakt med fyrskeppet Malmöredd 
var år 1949. Min far, Gösta Persson, hade 
anställts som båtman vid Malmö Lots-
plats. Som liten grabb fick jag följa med 
Far i lotsbåten när det var vackert väder 
och han tjänstgjorde. Lotsbåten var för-
bindelselänken mellan land och fyrskep-
pet. 

Ända sedan slutet av 1800-talet 
tjänstgjorde ”27:an” som var Lotsverkets 
benämning på det fyrskepp som jag först 
kom att stifta bekantskap med. Benäm-
ningen ”LOTS” var målat med stora vita 
bokstäver på det röda skrovet. Vad jag 
kan minnas var detta det enda av fyr-
skeppen runt Sveriges kuster varifrån 
lotsuppassning skedde.

Gamla 27:an tjänstgjorde till 1951 
då hon avlöstes av tidigare fyrskeppet 
Almagrundet med benämningen 2 B. 

Besättningen bestod av fem man som 
jag minns mycket väl. Fyrmästaren hette 
Fogelberg och förste fyrvaktaren Ragnar 
Hasselgren. Kocksteward var Ragnar 
Wellberg, som var känd för den goda 
maten han lagade. Vidare fanns Ludvig 
Silfberg och fyrvaktare Jannesson från 
Ven. Alla dessa hade lång tjänstgörings-
tid bakom sig och övergick så småning-
om till att bli besättning på fyrskepp 2 B. 
Dock vill jag minnas att fyrmästare Fo-
gelberg gick i pension och aldrig följde 
med vid skiftet.

Sett med nutida krav på arbetsmiljö, 
liksom arbetstidsregler, var det en annan 
värld och en annan tid som denna fyr-
personal levde och arbetade i. Tjänstgö-
ringstiden ombord utan avlösning kunde 
vara upp till en månad åt gången. 

Till skillnad från övriga fyrskepp 
runt den svenska kusten hade Malmö-
redd lotsuppassningen. Detta innebar 
att hålla utkik över alla fartyg som pas-

Fyrskeppet	Nr.	27	Malmöredd.	Tjänstgjorde	till	1951.
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serade genom Flintrännan. Två malmö-
lotsar var stationerade på fyrskeppet. 
Dels gällde det lotsningar in till Malmö, 
dels söderut till Falsterbokanalen och 
Trelleborg. Norrut gällde lotsningarna 
till Svinbådan utanför Höganäs. Ibland 
till Skagen. 

Fyrfolkets vaktgång var i regel fyra-
timmarspass dygnet runt. En man höll 
vakt och när det var dags med lotsut-
sättning fick en man till medverka med 
utsättningsbåten. Eftersom hela besätt-
ningen var i tjänst under förmiddagstim-
marna utom söndagar – diverse under-
hållsarbeten förekom ständigt – kunde 
den sammanlagda veckoarbetstiden 
uppgå till bortåt 70 timmar! Fördelen 
med tjänstgöring på Malmöredd var, att 
den annars näst intill kompakta isole-
ringen från omvärlden som fyrskeppsli-
vet innebar, inte gällde där.

Detta var före den moderna tele-
teknikens genombrott. Radiotelefoni 

fanns med lotskontoret i Malmö. När 
lots lämnat fyrskeppet meddelades detta 
till kontoret som i regel hade att skicka 
lotsbåten till det ankommande fartygets 
förtöjningsplats i Malmö hamn för vi-
dare återfärd till fyrskeppet. Eftersom 
elförsörjningen på 27:an skedde med ett 
vindkraftaggregat akterut fick det sparas 
på strömmen. Radiotelefonen var därför 
avstängd utom när den användes för kor-
ta meddelanden. Dock gällde under dag-
tid att kontoret blev uppkallat en gång i 
timmen för att information skulle kunna 
utväxlas. Nattetid användes telefonen 
endast när lots hade lämnat fyrskeppet 
eller om ”främmande lots” lämnat ett 
fartyg vid Malmö Redd och skulle häm-
tas iland.

Med viss tidsmässig distans – bortåt 
50 år - till förhållanden ombord i fyr-
skepp har jag funderat kring huruvida 
vistelsen där får anses ha haft karaktä-
ren av fångenskap eller maximal frihet. 

Utsättningsbåten	användes	vid	avlämnande	resp.	avtagning	av	lotsar	från	fartygen.
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Kanske fanns det inslag av bådadera. 
Fyrmästaren hade egen liten kajuta ak-
terut medan besättningen i övrigt sov 
i ett gemensamt utrymme under däck. 
Här fanns fyra sovplatser och under 
dagtid fungerade det även som ”matsal”. 
Som framgår av bilden av 27:an var den 
totala ytan att vistas på inte särskilt im-
ponerande!

Fartygstrafiken i Öresund var vid 
den tid som jag här beskriver livlig. 
Lotsar från både Falsterbokanalens som 
Trelleborgs lotsplatser var flitiga gäs-
ter. Ibland kunde det hända att samma 
lots kunde återkomma både två och tre 
gånger under ett dygn. Taxichaufförerna 
från Falsterbonäset kände till detta. När 
dessa hade körningar till Malmö passade 
de på att köra ner till Lotskontoret för 
att efterhöra om någon av lotsarna däri-
från var på väg mot Malmö. Om vänte-
tiden inte var alltför lång – någon timma 
eller så – brukade de stanna kvar för att 
därigenom även få en betald returresa 
med lotsen åter till Falsterbokanalen. 

Som tidigare sagts var kocksteward 
Wellberg känd och omtyckt bland både 
lotsar och fyrpersonal för den goda ma-
ten han tillagade. I motsats till de flesta 
andra av landets fyrskepp hade Mal-
möredd fördelen att ha daglig landför-
bindelse. Detta medförde att matvaror 
kunde levereras med lotsbåten några 
gånger i veckan. Wellberg hade som ru-

tin att en gång varannan vecka besöka 
Konsumbutiken på Tegelgårdsgatan i 
Malmö. Där lämnade han proviantlistan 
för de kommande 14 dagarna samt be-
stämde vilka dagar leveranser skulle ske. 
Tjänsteärende var det då fråga om och 
Wellberg klädde sig alltid i uniform när 
han skulle besöka ”solidarflickorna” som 
han kallade butikspersonalen. Kartonger 
med proviant levererades vid lotsbåtens 
tilläggsplats och här kunde det bli vissa 
problem med färskvarorna varma som-
mardagar för den händelse att lotsbåten 
inte var på plats eller snart skulle ut till 
fyrskeppet. Leveransen av mjölk skedde 
dock från den närbelägna diversebuti-
ken på Stormgatan. Äldre generationer 
sjöbefäl som studerat i Malmö känner 
väl till denna affär. Det tillhörde båt-
mannens uppdrag att hämta mjölkkan-
nan, som innehöll fem liter mjölk och 
att tillse att denna så snart som möjligt 
kom till fyrskeppet. Ibland kunde även 
här bli problem. Wellbergs favoritdessert 

Lotskuttern	från	Malmö	i	hårt	väder.

Kocksteward	-	senare	fyrmästare	-	Wellberg	
ordnar	med	lutfisken.
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till söndagsmiddagen var brylépudding 
och den tillagade han med äkta råvaror 
där färsk mjölk var en viktig ingrediens. 
Vid ett tillfälle som jag minns, en varm 
sommarlördag, blev det ingen tur till 
fyrskeppet förrän sent på kvällen. I den 
30-gradiga värmen mådde inte mjölken 
bra utan surnade. Det blev katastrof och 
Wellbergs matsedel blev helt kullkastad 
eftersom mjölken även skulle användas 
för annan matlagning. Lyckligtvis inträf-
fade inte dylika olycksfall alltför ofta.

År 1951 ersattes Fyrskepp 27 med 
Fyrskepp 2 B – tidigare Almagrundet 
som från år 1951 blev ”nya” Malmöredd. 
Detta var en stor händelse. Fyrmästare 
Fogelberg gick i pension och en ny fyr-
mästare vid namn Borgström tillträdde. 
Han blev dock inte kvar under någon 
längre tid utan ersattes av Ragnar Has-
selgren. Han stannade till sin pensione-
ring någon gång under senare delen av 
60-talet och Ragnar Wellberg, som sam-

manlagt kom att tjänstgöra vid Malmö-
redd under 22 år, blev den siste fyrmäs-
taren.

Med Fyrskepp 2B inleddes en ”mo-
dernare” variant av fyrskeppsliv. Här fick 
besättningen egna hytter och efterhand 
installerades, med dåtida mått, modern 
utrustning med bl.a. kommunikationsra-
dio. Därigenom kunde kontakt ständigt 
upprätthållas både med lotskontoret och 
lotsbåtarna samt senare också med pas-
serande fartyg. Dock gällde fortfarande 
att påkallande av lots skedde genom att 
lotssökande fartyg hissade signalflaggan 
P på lämpligt ställe vid förliga masten. 
Lots, oftast från Trelleborg eller Falster-
bokanalen, hissade flaggen på 2/3 dels 
höjd. Detta innebar att deras lotsning 
slutade vid Malöredd samt att lots inte 
skulle följa med vidare norrut.

Svensk fyrskeppsepok inleddes år 
1831 med Falsterborevs fyrskepp och 
avslutades vid samma plats – dock själv-

Sydsvenskans	redaktör	Axwik	besöker	Malmöredd	inför	julen	1963.	
Fyrmästare	Hasselgren	tar	emot	julpaketet..
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fallet med annat fyrskepp – år 1972. För 
Malmöredds vidkommande började det 
hela år 1875 och slutade år 1969, således 
närmre 100 år! Avslutningen blev dra-
matisk. En stormig natt slet sig fyrskep-
pet och drev redlöst in mot Limhamn. 
Besättningen informerade vakthavande 
lots på kontoret i Malmö. Det var Allan 
Vettlevik. Han gav den sista ordern till 
besättningen: Släck fyren! Egentligen 
skulle fyrskeppet vara på plats ytterligare 
några månader men så blev inte fallet.

Mitt eget fyrskeppsliv inleddes ju-
len 1958 då jag gick i realskolan och vi-
karierade som fyrvaktare under jullovet. 
Några gånger därefter, under år 1959, 
vikarierade jag också. Men då som kock-
steward! Mina matlagningskunskaper 
hade jag fått från min kära Mor och som 
komplement till dessa fanns lektioner i 
”hushåll” som vi hade på min tid i real-
skolan. Det hela förlöpte väl. Så väl att 

mitt första tjänstgöringsbetyg, med goda 
vitsord, utfärdades av fyrmästare Has-
selgren. 

Planerna om ett yrkesliv till sjöss ut-
vecklades under några år. Jag hann med 
att vara andrestyrman i Ahlmarksbola-
gets M/S Alstern och slutade som tredje 
styrman i Rexbolagets M/T Björnö. Un-
der denna period hann jag med att se de 
flesta av de svenska fyrskeppen på deras 
stationer längs den svenska kusten. Det-
ta var år 1962 och militärtjänstgöring 
vid Flottan väntade.

Yrkeslivet tog efter militärtjänstgö-
ringen en annan inriktning. Efter min fil.
kand examen vid Lunds Universitet och 
praktik på en stor revisionsbyrå i Malmö 
blev jag auktoriserad revisor. Erfarenhe-
terna från fyrskeppsliv och några år till 
sjöss vill jag inte ha ogjorda. Och intres-
set för fyrar och fyrskepp håller alltjämt 
i sig!

Fyrskepp	Nr.	2	B	Malmöredd	i	lugnt	väder.
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Rapport från den Internationella Fyrdagen/helgen 
15-16 augusti 2009
Esbjörn	Hillberg

Intresset för Sveriges fyrar bara ökar. I år när vi firade vår 7:e Internationella Fyrdag/
helg slog vi alla tidigare rekord! Det var fler fyrplatser öppna än någonsin och även 
båkarna på Arholma och Arkö. Vädret varierade, under söndagen var det riktigt dåligt 
med styv kuling och regn på ett flertal platser. Detta medförde tyvärr att flera platser 
inte kunde besökas och måste stängas. Trots vädret hade vi 9513 besökare på 72 
fyrplatser som vi försökte hålla öppna. Vilket underbart stort intresse! Undertecknad 
var på Bjuröklubb på söndagen. Där regnade det och blåste c:a 20 m/s men det 
kom 720 glada lyckliga besökare som även firade Bjuröklubbs 150-åriga födelsedag. 
Arrangören sa att det nog var bra att det inte var kanonväder för då hade det kanske 
kommit 3000 besökare vilket man inte klarat av då alla födelsedagsgästerna bjöds på 
tårta och kaffe.

Svenska Fyrsällskapet vill framföra ett stort tack till alla lokala fyrföreningar, 
alla frivilliga entusiaster samt Sjöfartsverket som hjälpt oss genomföra 2009 års 
Internationella Fyrdag och gjort den till en stor succé. Vi har nu firat dagen under 7 
år, 2003 öppnade vi 33 fyrar med 2500 besökare, 2004 52 fyrar med 4500 besökare, 
2005 57 fyrar med drygt 6800 besökare, 2006 62 fyrar med drygt 5000 besökare, 
2007 63 fyrar med drygt 5900 besökare, 2008 57 fyrar med drygt 4600 besökare och 
i år 72 fyrar med fler än 9500 besökare.

Kullen hade flest besökare med 1150 personer och därpå kom Finngrundets 
fyrskepp med 1121. Ölands Södra Udde hade 909 besökare, Bjuröklubb 720, 
Bönan och Ölands Norra Udde 550 vardera, Morups Tånge 286, Sandhammaren 
283, Falsterbo 280, Smygehuk och Mariestad (Snuggen+Nolhagen+Snappudden) 
250 vardera, Garpen 246, Djursten 235, Örskär 200, Landsort 176, Fårö 162, När 
154, Stavik 150, Arholma Båk 110, Grynge ensfyrar 106, Ursholmen 104, Gotska 
Sandön 103, Hanö 98, Segerstad 90, Hammarö Skage 80, Vinga och Smörhättan 
70 vardera, Vanäs Udde 66, Holmögadd och Nordkoster 60 vardera, Stenkyrkehuk 
56, Bergudden 54, Högbonden 53, Lungö 52, Hästholmen, Svenska Högarna, 
Utklippan och Bungeör 50 vardera, Limö 49, Snurran 35, Brämön 33, Pite-Rönnskär, 
Gåsören, Stora Fjäderägg, Söderarm, Grönskär, Stora Karlsö, Utlängan och Hållö 
hade mellan 20-30 besökare vardera. Rödkallen, Sundklubben, Hoburg, Häradskär 
och Malöhamn hade mellan 10-19 besökare vardera. Rataskär, Huvudskär, Arkö Båk,  
Östergarnsholm, Dämman, Ingrunden, Malmö Inre, Hallands Väderö, Nidingen, 
Malö, Valö, Donsö Huvud, Pater Noster, Måseskär, Väderöbod och Hjortens Udde 
hade mellan 0-9 besökare vardera. 

Fyrdagen/Fyrhelgen firas på många platser och når fler och fler människor. Allt fler 
tidningar gör stora reportage om dagen. Många radio- och TV-stationer rapporterar 
både före, efter och under fyrdagen. Sveriges fyrar/fyrplatser blir under några dagar 
mycket omtalade. Detta är synnerligen viktigt för det hjälper oss i våra försök att 
göra Sveriges maritima nationalarv som fyrar, fyrplatser och andra unika sjömärken 
välkända så att de kommer att bevaras för framtiden. 
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Samtidigt som den Internationella Fyrdagen firades var det under helgen radioamatörer 
på 34 svenska fyrplatser (varav 21 hölls öppna av oss). Radioamatörerna kunde i 
teorin via radio tala med totalt 442 fyrplatser i 50 länder runt hela världen vilka 
under helgen radiobemannades av dem. Mer info finns på radioamatörernas hemsida: 
http://www.illw.net

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

Vi har fått flera positiva rapporter från de som deltog. På vissa fyrplatser bjöds 
på fika, det fanns möjlighet att köpa mat, flera arrangerade poängpromenader eller 
frågesporter, på vissa spelade orkestrar, man framförde teaterpjäser, några hade 
utställningar eller föredrag om sin fyrs historia. Ja programmen var många och 
uppskattades mycket.

År 2010 söndagen 22 augusti firas nästa Internationella Fyrdag och man kan 
även fira både lördag 21 och söndag 22 augusti vilket då kallas den Internationella 
Fyrhelgen. Hoppas att Sjöfartsverket och alla andra fyrägare fortsätter att bevara, 
underhålla och sköta sina fyrar så att vi kan besöka dessa unika byggnader.

Ett stort varmt tack till er alla som hjälpt till.
      Esbjörn	Hillberg									

Förslag till Årets VIPP 2010
Svenska Fyrsällskapet har sedan år 2001 varje år delat ut priset ”Årets VIPP” (Very 
Important Pharos Person) till enskild person, myndighet, förening eller företag som 
gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i 
Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1 som beskriver sällskapets ändamål.

Årets VIPP har hittills delats ut till: Leif Lehmann år 2001, Anders Lindström år 
2002, Dan Thunman år 2003, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län år 2004, Harry 
Sellmann år 2005, Fyrens Vänner Nordkoster samt Pite-Rönnskärs stugägarförening 
år 2006, Magnus Rietz år 2007, Pater Nosters Vänner år 2008 och Marianne Brus år 
2009. 

Styrelsen väljer Årets VIPP men vi uppskattar om vi får förslag från föreningens 
medlemmar. Vi ber dig därför kontakta Esbjörn Hillberg före 20/1 2010 om du har 
några förslag.
      Styrelsen
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Nytt positivt möte med 
Näringsdepartementet och Sjöfartsverket
Fyrsällskapet, representerat av ordförande Esbjörn Hillberg och sekreteraren 
Bertil Arvidsson, träffade vid ett tredje möte den 11 september representanter 
för Näringsdepartementet och Sjöfartsverket. Även detta möte ägde rum på 
Näringsdepartementet i Stockholm.

Vid mötet konstaterades att många fyrar nu är säkrade genom att Fastighetsverket 
tar ansvar för de 39 fyrar som staten definierat som särskilt bevarandevärda. Vi räknar 
nu med att Sjöfartsverket tills vidare kommer att behålla 64 fyrar som Fyrsällskapet 
anser är viktiga att rädda. Om Sjöfartsverket skulle behöva avyttra någon av dessa 
skall de först tillsammans med oss arbeta för att finna nya ägare till dem. Ytterligare 
41 f.d. bemannade fyrar ägs av annan statlig myndighet, kommun, förening eller 
privatperson och vi räknar med att även dessa är räddade. Baserat på ovan finns det 
stora förutsättningar att nästan 150 fyrar kommer att bevaras.

Vårt samarbete har dokumenterats i en gemensam avsiktsförklaring som innebär 
att fram till 30 juni 2010 skall parterna göra allt de kan för att gå i mål. Om vi lyckas 
så har vi lyckats avvärja en utveckling som bara för något år sedan såg verkligen 
hotfull ut med en omfattande nedläggning av även mycket välkända fyrar. 

Mötet var som sagt mycket positivt och vi vill understryka att framgången beror 
på en konstruktiv inställning från såväl Näringsdepartementet som Sjöfartsverket. Nu 
har vi ett år på oss att hitta ägare till relativt få fyrar som Sjöfartsverket kanske inte 
behöver. Mycket hänger givetvis på de aktuella kommunerna och andra presumtiva 
nya ägarna, men för att lyckas är det absolut nödvändigt att alla fyrvänner engagerar 
sig och stödjer övertagandet på respektive fyrplats! Vi återkommer med den aktuella 
listan över fyrar som behöver nya ägare så snart den finns tillgänglig.

	 	 	 	 	 	 Bertil	Arvidsson

Thomas Hedman tipsar!
På Gåsören har man tillverkat ett antal 
informationsskärmar. Skärmarna är cirka 
100 x 70 cm. Dom är uppsatta inne i 
sjöboden i anslutningen till hamnen på 
Gåsören.

Bild och text har satts samman 
och fotograferats, sedan bakas bild, 
förstyvningsskiva och ytskick ihop till 
en väder och soltålig skiva. Materialet är 
tänkt att sitta utomhus i ur och skur. Vi 
har skärmarna inomhus så dom kommer 
att klara sig länge..

Gamla fyren
Fyren hade en fotogendriven fyrapparat 
av 4:e ordningen storlek (500 mm diameter), 
med vitt ljus av tre olika karaktärer. 
Lysvidden var 11,5 nautiska mil (21 km) 
och ljusstyrkan angavs till 600 Heffnerljus. 

Fyren var då i drift mellan 1 augusti till 15 november 
eller om vädret tillät, fram till 1 december. 
År 1921 ersattes den av den modernare och högre 
nya Gåsörens fyr, 50 meter väster ut. 

Linsen som nu monterats i gamla fyren har en brännvidd 
av 150 mm och en diameter av 300 mm. 
På grund av att avståndet mellan de båda fyrarna så litet, 
återtändes den som en Occas (tillfällig) fyr. 
Lysperioden är 10 sekunder (8 sek ljus och 2 sek mörk). 
Lysvidden är cirka 5 nautiska mil och lyshöjden 11 meter.  

Nya fyren 
År 1921 togs betongtornet 
med AGA-fyr i bruk.
Skötseln av fyren övertogs 
av lotsarna på Gåsören.

Fyrvaktare 
på Gåsören
Carl Svensson    1881-1885
Albert Fredrik Svenonius  1885-1909
Fredrik Anton Grubbström 1909-1910
Johan Helmer Bäckström  1910-1918
Carl Gustav Rutqvist   1918-1919
Oscar Edvard Svenonius  1919-1921

Fyrhuset.  Foto Maria Appelstam-Häll.

Johan Helmer Bäckström Carl Gustav Rutqvist Oscar Edvard Svenonius

Lotsstationen på Gåsören med nya och gamla fyren. 
Målning av Helge Hjelm (1916-68), bosatt i Furunäs.

Mer info genom Thomas tel 0703-536022.
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Östergarns fyrplats
Folke	Sjögren (text, akvareller och foto)

Kort om min fyrplatsstart i livet: Kom till Gotska Sandön 1925 (tror jag). Jag föddes 
säges det 1924 på franska nationaldagen. Därefter kom jag till Landsort 1933-1943 
med ett mellanspel på Måsknuv 1935-1937. Till Östergarn kom föräldrarna 1943. 
Där var jag ofta tillfällig besökare och extraman när ”plugg och jobb” kunde tillåta. 

Jag är skeppsbyggnadsingenjör och utbildningssakkunnig och har levt mest ut-
anför Sverige. England, Frankrike, USA och på Nya Zeeland och litet till. I Genève 
var jag i FN:s tjänst några år. Sedan 10 år är jag bofast (tror jag) i Hässelby Villastad 
och med galleri och ateljé i Vasastan i Kungliga Huvudkommunen. Har ett ställe i 
England i Kennilworth, där jag också håller till ibland. När jag hinner är jag ibland på 
Landsort. Jag har tecknat och målat sedan 6-7 års ålder och kan inte sluta. Min nästa 
bok PÅ GRUND – FÖRLIST finns sedan juni hos bokhandeln.

Östergarnsholme och fyrplatsen
Position 57 26’35’’ N. 18 59’26’’ O.

Detta placerar Östergarnsholme ett 
stycke ute till havs öster om Gotland. 
Enslighetsklass 3. Närmaste land är fis-
keläget Herrvik på Östergarnslandet. 
Holmen är låg och flack, beskrivs som 
ödslig och kal och ser mest ut som en 
prärie eftersom den saknar träd eller 

buskar. Undantag är några få som plan-
terats av fyrfolket. 

Från kuppen vid Herrvik ser man 
i öster ”holmen” med sina fyrar. En låg 
holme, bara några få meter över havet. 
Ungefär 1 kilometer bred och 4 kilome-
ter lång, alltså ganska osymmetrisk. Där 

Östergarns	fyrplats	från	öster.	En	isolerad	ö,	en	fyrplats	där	fem	människor	bor	och	verkar	
året	om.	Två	är	fyrmännens	hustrur.
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har varit fyrplats sedan 1817 och det var 
Gotlands första fyr. Fyren var beman-
nad till 1920 då den övergavs. Husen 
flyttades eller revs och ett par hus fick 
förfalla.

En ny fyr togs i bruk 1920. Ett högt 
betongtorn byggdes långt från det gamla 
fyrsamhället. Nytt hus och bodar om-
gärdat av en bastant ”ringmur” fullkom-
ligade den nya fyrplatsen. Den gamla 
fyren var från början koleldad, men blev 
småningom moderniserad efter tidens 
krav. En ännu äldre fyr finns kvar och är 
platsens senior senioris. 

En Andreas Polheimer hade på 
1790-talet utvecklat en fyr med reglerat 
drag under kolelden. Det är säkert den 
enda kvarvarande i sitt slag som står här. 

Fyrmännen ålades att smida spik och 
lämna in till redovisning för att därmed 
säkra att fyren hölls igång som bestämt. 
Jag har lyckats få några spikar som jag 
tycker liknar pappspik med variationer.

Jag har lärt mig att tycka om hol-
men med dess speciella karaktär och den 
är inte alls ointressant. Det finns många 
minnen från fyrplatsens existens, i syn-

nerhet under 40- och 50-talen. Jag före-
slår därför att ni följer med mig ombord 
i en laxkutter eller med fyrbåten, som 
tar oss dit ut och iland vid Gamla Land-
ningen. Där finns brygga, ett par båtlän-
ningar och en liten sjöbod. Hamnen, där 
finns vad som behövs, men inte mera. 
Den ger något litet skydd för måttlig 
sydlig och ostlig vind. Den kan användas 
bara i hyggligt väder.

Den nya verksamma fyren byggdes 
och togs i bruk 1920 och slopades på 
1970-talet. Fyrplatsen domineras av ett 

Fyrplatsens	utseende	1920	då	den	slopades	och	folket	flyttade	till	den	nya	fyrplatsen.

Polheimerfyren	var	den	tidigaste	koleldade	
fyren	på	”Holmen”.
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c:a 30 meter högt betongtorn en bra bit 
upp på holmen, så det blir en promenad 
på ungefär 500 meter. En differdinglerail 
med tralla underlättar transporter och 
visar vägen till själva fyrplatsen som om-
ges av en bastant stenmur med pampiga 
grindstolpar vid huvudingången. Grind-
stolparna har på toppen varsin klotfor-
mad hornmina från första världskriget. 
Det hela ser mycket etablerat ut och 
passar bra här. Innanför grindarna går 
man på en välvårdad men kort väg mot 
huset. Sparsmakat och välhållet. Vägen 
flankeras på sidorna av lönnar som ger 
intryck av en allé mot huset där bostä-
derna är inrymda för hela personalen. 
Ett stort stenhus med tre lägenheter, käl-
lare och extra rum. Det kan vara rejält 
blåsigt här så huset har många eldstäder 
och tjocka väggar för att vi inte skall 
frysa för mycket. Standarden är måttligt 
1920-tal med något försök till moderni-
sering. Enkelt fastän väl underhållet av 
fyrpersonalen. 

Holmen, fastän låg, platt och öds-
lig, lockar till närmare studium. Den är 

inte helt utan intressanta lämningar från 
annan tid. Inte långt från huset finns i 
väster en ”domarring” troligen från vi-
kingatiden. Tre stenar i centrum och ett 
20-tal stenar placerade i ring runt om. 
Diametern är ungefär 6 meter. Jag vet 
inget mer om den. Kanske är det en grav-
plats? Den bara finns där som ett stumt 
vittne om förgången tid. Vidare mot väs-
ter passerar vi ruiner efter fiskebodar vid 
Vitviken. Dom som en gång användes av 
gutar från östergarnstrakten. 

Det var bra fiske runt holmen. Man 
tog flundra, strömming, torsk och lax 
som saltades för vinterföda. Det finns 
mycket att berätta om den till synes öds-
liga holmen, om båda världskrigen, om 
flyktingströmmar och om örlog i krigens 
spår. Mycket som hänt i forna tider med 
kvarlämningar. Den bild jag nu förmed-
lar finns ännu på 1960-talet. Så kom 
automatisering och avfolkning. Nu är 
allt lämnat i ruiner. Huset och bodar är 
bortsprängda. 

Gamla fyren är byggnadsminnes-
skyddad och omgiven av husgrunder 

Påbyggnaden	ovanpå	fyren	är	en	militär	installation	för	observationer,	fotografering	o.d..
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som ännu syns och ger skydd åt något 
fågelbo. Den nya fyren går mot samma 
öde, men har ännu en svag ljuskälla dri-
ven med solpanel. Hamnarna är raserade 
av havet som tar tillbaka sitt.

En sevärdhet är Skandinaviens störs-
ta havsgrotta. Buckhulet, där sjöarna 
rullar in och havsbotten belyses av solen. 
Nästan ett naturligt kalejdoskop uppstår. 
Jag har alltid svårt att gå därifrån. 

Östergarns	gamla	fyrplats,	en	ruin.

Detta var en kort information om Got-
lands första fyrplats. Mycket mera finns 
att berätta. Det räcker till en större skild-
ring. Den kanske kommer, är åtminstone 
på väg. Vi får se! 

Några bilder får ge stöd åt anteckning-
arna som jag avslutar med en glimt av 
vad som en gång var några mänskliga 
och vardagliga händelser. 

Skandinaviens	 största	
havsgrotta	Buckhulet
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Små	och	större	händelser	på	tal,	gärna	med	stor	humor:
Jo, det var en turist här ute på senhösten. 
Vi tog som brukligt upp honom i fyren. 
Det var en sådan där som begrep allting 
bättre. Han såg och kommenterade sak-
kunnigt. När han stod här på gården och 
skådade våra Cykomorer, sa’ han – ”ni	får	
väl	 aldrig	 några	 äpplen	 på	 dom	 träden!	
Blåser	väl	av	innan	dom	kan	mogna”. Jag 
kunde bara artigt svara att så skulle nog 
vara fallet, men det största problemet är 
att det är en slags lönnar!

Skam den som ger sig tyckte nog 
turisten, såg ut över holmen och det 
några hundratal lamm som betade där. 
Ett slags kort gräs, bara några centime-
ter högt, men som lammen väl kände till 
och betade sig välgödda på. Här kom tu-
ristens räddning: ”Dom	där	fåren	har	då	
inte	 mycket	 att	 äta	 här	 på	 holmen!” Jag 
ville inte rätta förståsigpåaren och sva-
rade bara, ”Neej	–	men	om	dom	bara	tit-
tar	upp	ett	ögonblick	så	har	dom	en	vacker	
utsikt	i	alla	fall.” Troligen skildes turisten 
och jag med ömsesidig lättnad. 

Senare på hösten gick en kolbåt på här i 
bukten nedanför Gamla fyren. Det blev 
ju en massa jobb, lossning av last och 
bökande innan dom fick av henne. Hon 
slapp ju bli vrak i alla fall. 

Mindre roande för oss var vintern som 
kom med mycket snö och blåst. Vid 
trettonhelgen blev det ett häftigt vinter-
väder som snöade in våra båtar helt. Av 
motorbåten såg vi bara avgasröret ovan-
för snödrivan som var hårdpackad. Det 
tog oss en hel dag att skotta fram båten 
och slipen så att vi kunde gå iland föl-
jande dag. Det var inte mer än nätt och 
jämt att vi kunde göra resan. Vi köpte på 
oss mycket proviant före hemfärden. Vi 
anade att det kunde bli allvar med vin-
tern. Vi skulle få se mycket is den här 
gången och kunde inte gå med egen båt 
på länge. Dom fick hjälpa oss med liv-
räddningskryssaren och laxkuttrar flera 
gånger. Det har dröjt veckor tills vi har 
kunnat gå iland själva. 

Två sotningar och en till

Albert Sjögren, fyrmästaren på Öster-
garns fyr (han med tjuren på Gotska 
Sandön, som ni kanske minns) värmde 
på Skandia-motorn i fyrbåten och skulle 
dra igång den när en obekant man stiger 
ned på bryggan i Katthammarsvik, där 
dagens ärenden var avklarade. Mannen 
hör sig för om det möjligen var fyrmäs-
taren och berättade att han var den nya 
kommunala sotarmästaren Svensson. 
Han tänkte sig att komma ut till hol-
men för att sota i huset. Albert funderar, 
varför denna uppvaktning? I verkets hus 
skall vi ju själva sota, men sotaren vill väl 
få komma ut och ta sig en titt på fyren 
gratis. Nog kan han få det. ”Kom	ned	till	

våran	 brygga	 i	 Herrvik	 på	 torsdag	 mor-
gon.	Då	skall	vi	gå	 iland	 i	ett	ärende	på	
morgonen	och	på	 eftermiddagen	 skall	 jag	
ta	iland	en	fyrvaktare	som	går	på	semes-
ter.	Kom	 till	 bryggan	 klockan	8	ungefär.” 
OK. Albert tuffar hemåt, men tänker att 
det var ett nytt sätt att få besöka holmen 
som Östergarn lokalt kallas. Den heter 
ju Östergarns holme på kartan. Torsdag 
går ju bra.

Torsdagsmorgonen bjöd på fint vä-
der och en fyrvaktare gick iland för att 
uträtta sin uppgift. Sotaren är på plats 
med alla sina verktyg och förskräcker 
därmed fyrvaktaren som är en extraman. 
Han säger, ”Nej	 inte	 dom	där	 grejorna	 i	
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våran	 nyfernissade	 fyrbåt.	 Vi	 har	 alla	
prylar	 som	 behövs	 på	 platsen,	 kom	 bara	
med	själv.” Det blev en fin resa en grann 
vårdag. Solen stack fram och alfågel 
sjöng runt nästan hela holmen. Albert 
uppskattade dagen och fågelsången när 
han gick ned till båtlandningen för att ta 
emot båten, fyrvaktaren och sotarmäs-
tare Svensson. 

Sotargrejorna inspekterades och 
godkändes av Svensson och kom snart 
i bruk medan fyrfolket hjälpte till med 
stegar, men mest förvånades. Vi har ju 
nyligen sotat själva. Varför gör han det 
här?

Svensson sotar, fejar och kommen-
terar på ”knoparmoj”, som inte alltid är 
självklart för dom boende eftersom ter-
minologin inte används i fyrtjänsten och 
inte annars heller på platsen. Det tar sin 
tid, men blir färdigt och sotaren inbjuds 
att besöka fyren som han ägnar ett för-
strött intresse. Så mycket konstiga mo-
jänger har han aldrig sett förut.

På fyren tyckte vi att sotarn nog gjort 
ett bra jobb och eftersom det var mat-
dags inbjöds han till Albert och hustrun 

Linea att delta i måltiden. Dom hade för 
vana att äta gott! ”Vi	har	alldeles	nyrökta	
flundror,	smaka	på,	och	ålen	blev	bra.	Kan	
behöva	 litet	 hjälp	 med	 matsmältningen.	
Tar	 med	 dom	 små	 glasen.	Å,	 då	 kan	 vi	
passa	på	att	säga	här	på	Holmen	säger	vi	
DU.	Du	vet	vad	vi	heter.	Vad	heter	du?” 
– ”Svensson	var	det!” ”Tack	 skall	du	ha.	
Nu	skall	jag	gå	iland	med	fyrvaktaren	och	
hans	hustru	så	vi	får	klä	på	oss	och	gå	till	
båten”. Fyrmästaren, fyrvaktarparet och 
DU-Svensson.

Albert har lämnat av alla i Herrvik 
och sätter kurs mot Holmen. Motorn 
dunkar på och Albert funderar. Det är 
något som inte stämmer. Varför ville 
DU-Svensson sota här? Kan väl inte vara 
för mat som han säkert har hemma hos 
sig själv. Fast det var ju det enda som helt 
fångade hans intresse och entusiasm. 
Vad ville Han? Ovissheten varar bara 
någon vecka när det damp ned en räk-
ning på sotningen. Hur i helsike kunde 
jag vara så korkad att jag gick på det där, 
att jag inte kunde tänka på det. Jag kan 
ju inte skicka räkningen till lotsverket på 
ett jobb som vi skall klara själva. Det blir 

Fyrbåten	åter	efter	landresan.
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jag som får betala sotningen konstaterar 
Albert. Jag kunde ha gjort något trevli-
gare för den slanten.

Tiden går och läker alla sår sägs det, 
men inte det här, inte riktigt. Det blev 
inte bortglömt helt fast ett helt år förflöt 
i vanlig ordning.

Sotaren tyckte sig ha gjort en bra 
affär och kontaktade igen om att göra 
arbetet. Albert är beredd den här gång-
en och frågar när det passar. Får besked 
om dag och hör efter om transport till 
Holmen önskas med fyrbåten och får ett 
jakande svar. På måndag klockan 8 vid 
bryggan som sist.

Måndagen och sotaren DU-Svens-
son anländer som väntat, måndagen 
enligt almanackan och sotaren enligt 
klockan. Det står en ostlig bris och är li-
tet gropigt men lä vid landningsplatsen 
så allt går fint. Arbetstiden på fyrplatsen 
är från 9 till 14. Passar bra för alla. Det 
sotas och fejas särskilt väl efter påpekan-
de om – här och här – litet bättre där. 
DU-Svensson gör sitt jobb men oroas av 
att matrasten inte kommer på tal ännu. 
Lugn bara, frågan kommer när sotarens 
hunger har inställt sig. ”Önskas	 det	 en	
måltid	nu?” – ”Jaa	tack.” Det är vit duk 
på bordet, dukning som på bästa restau-
rant. ”Får	det	vara	en	sillbit	med	tillbehör	

att	börja	med?” ”Tackar	det	blir	bra.” ”Vill	
du	ha	en	biff	eller	fiskrätt.	–	en	biff	smakar	
det?” ”Utmärkt	gärna	det.” ”Kanske	kaffe	
med	en	avec	på	 tampen?” Oj vad ”sotis” 
mår bra, bättre än sist. Jo jo men. Det 
har blivit eftermiddag när Albert hör sig 
för om DU-Svensson har ordnat med 
båt för hämtning, eller? Nej det är inte 
påtänkt. Fyrbåten får det bli. Jag skall 
ordna en fyrvaktare att ta dig iland, själv 
har jag vakt snart säger Albert som tar 
vägen genom sitt skrivrum där det knatt-
rar från skrivmaskinen en stund. Ropar, 
Jan kan du gå iland med sotaren nu? Jo 
visst, med det samma. Bra och sedan 
skall du ge sotaren det här kuvertet när 
du kommer till bryggan i Herrvik.

Det är medsjö och ganska gropigt. 
Passageraren verkar längta iland fort, tar 
emot kuvertet och går kvickt bakom en 
sjöbod, medan Jan backar ut och vänder 
stäven mot fyrplatsen igen.

När DU-Svensson öppnar kuvertet 
finner han en restaurantnota. Det han 
förplägats med stämmer precis, liksom 
summan som är densamma som förra 
årets sotningskostnad, så kommer båt-
transporten till också. Sedan hördes 
inget mera om kommunal sotning på 
holmen.

Det vilar något märkligt över sotningen på Östergarn

En fyrvaktare, jag minns inte hans namn, 
låt oss kalla honom Gunnar, en stor och 
ståtlig man redan från början och ytterli-
gare påbättrad genom stor flit i grötfatet 
och med måttlig fysisk aktivitet. Nu har 
han ett bruttodeplacement på dryga ett 
tiondels ton. Stark är han också. 

Vad har det här med sotning att göra? 
En hel del den här gången. Gunnar skall 
sota för första gången i sitt fyrliv. Han 

får noggranna råd av kollegorna. ”Det	blir	
inga	problem.	Gör	så	här	och	så	där.” 

Det är ju ett högt hus med källare 
med tvättstuga. Lång wire. Där står en 
pannmur med ett stiligt gjutet rör som 
anslutning till rökgången. ”Det	är	 tunn-
väggigt,	går	åt	fanders	om	det	ramlar	ned,	
så	du	måste	montera	bort	det	först.” Gun-
nar planerar. ”Om	jag	stoppar	ned	wiren	
först,	drar	jag	viskan	igenom	skorsten	och	
allt	 ihop.	Då	behöver	 jag	 inte	plocka	ned	
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röret	som	verkar	besvärligt.	Så	gör	jag!	Det	
finns	ett	spjäll	i	pannmuren,	skit	samma,	
jag	får	igenom	wiren	ändå.	Ut	genom	eld-
staden.	Fint	det	går	bra.	Men	det	är	 inte	
mycket	 plats	 att	 dra	 i	 tampen	 här	 inne.	
Inga	problem	det	finns	ett	utloppshål	i	väg-
gen.	Sticker	jag	genom	wiren	där	kan	jag	
sitta	utanför	väggen	och	dra.” 

Han går ut och greppar wiren och 
sätter fötterna mot väggen – och drar. 
Det går bra ett tag, men senare tungt, 
mycket tung. Det är bara att suga i bättre, 
här åker det med! Det hörs inget utan-
för väggen, bara innanför. Två av platsens 
damer är inne och hör ett förfärligt brak 
i källaren. Rasar huset? Skrämda rusar 

dom ned för att se. Vad händer? Det syns 
inget i källaren så dom öppnar dörren till 
den vanligen så rena tvättstugan. Där ser 
dom nu genom ett sotmoln pannmuren 
sakta och ryckigt gå mot väggen. Visst 
har en pannmur fyra ben, men inte 
brukar den kunna gå. Visserligen ryck-
igt, men nej vi hämtar fyrmästaren fort. 
Han kommer, ser wiren, följer den ut 
med blicken och går ut själv genom dör-
ren. Där ser han vad som är på gång. På 
grund av nu följande ordval och talesätt 
avslutar jag skildringen tvärt. 

Men det händer inte så mycket på en 
fyrplats!

Sommaren	ger	en	behaglig	bild	av	ensamheten	även	på	en	isolerad	ö	i	Östersjön.
Östegarns	fyrplats	söderifrån.
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Estland i december
Ove	Jensen	och	Tina	Scheutz

I slutet av december 2008 gjorde vi en 
kortare tur till Estland med koncentra-
tion på öarna Ösel (Saaremaa) och Dagö 
(Hiiumaa). Resan hade tre syften: lite 
rekreation, återse Ösel vid ”fel” årstid 
och besöka några fyrar.

Tur hade vi, för efter en vädermäs-
sigt trist december månad berikades vi 
med sol under årets sista dagar. Kallt var 
det, 5-10 minus och dagarna var ju korta 
så det gällde att vara på hugget! Efter an-
komst till Tallinn körde vi i egen bil sö-
derut till Rohukula där vi tog färjan över 
till Dagö. En sen ankomst till ön gjorde 
att vi körde direkt till ”huvudstaden” 
Kärdla, där vi fann ett trevligt motell för 
natten.

Dagen efter var det dags för den för-
sta fyren. Längst uppe på öns nordligaste 
udde står Tahkuna fyr. Den är från 1875 

Tahkuna	fyr

och är med sina 42,6 meter Dagös hög-
sta fyr. Så här års var den stängd, men att 
se den utifrån var också OK. Nära fyren 
har man rest ett monument till minne av 
Estoniakatastrofen 28 september 1994. 
Detta är Estlands närmaste punkt i för-
hållande till olycksplatsen.

Efter besöket i norr åkte vi västerut 
mot Kopu, där den urgamla fyren från 
1531 står på en kulle. Detta ger en lys-
höjd över havet på 102 meter. Själva tor-
net i massiv sten är 36 meter högt och 
är Dagös största turistattraktion. Fyren 
är tydligen också en av de äldsta konti-
nuerligt öppna fyrarna i världen. Stängt 
här också, men plötsligt kom två kvinnor 
som skulle rengöra linsen. De bjöd in oss 
på en titt, vilket tacksamt accepterades. 
Vyn uppifrån toppen var hänförande! 

Tina	vid	lanterninen	på	Kopu	fyr
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Vi tackade igen och for vidare ut till öns 
västligaste punkt där en praktfull röd fyr 
tronar vid den lilla byn Ristna. Döm om 
vår förvåning när en av kvinnorna från 
Kopu dyker upp här också och släpper 
in oss och tre lokala turister. Ibland har 
man tur! Den 30 meter höga fyren är 
från 1874 och efter de 109 trappstegen 

Ristna	fyr

upp till toppen belönas man med en fin 
vy över omgivningarna.

Kl. 17.30 gick det en färja från Dagö 
till Ösel, vilket besparade oss resan till-
baka till fastlandet och därifrån över till 
Ösel. Nackdelen var förstås den sena an-
komsten – mörkt sedan länge så här års. 
Mörkerfärd söderut till Kuressaare, den 
enda egentliga staden på öarna med c:a 
15.000 invånare. Vi tog in på ett bra och 
centralt hotell, dinerade på stan’ och sov 
ut. För övrigt är hotellpriserna mycket 
lägre så här års jämfört med sommarsä-
songen.

Vila, frukost … Var är fyren? Vi tog 
sikte på sydspetsen där den 53 meter 
höga Sörve fyr tronar. Fyrplatsen har 
anor från 1646 och den nuvarande fyren 
– tydligen den femte – byggdes 1960. 
Under Sovjet-tiden var detta en strängt 
bevakad militär zon, men nu är den öp-
pen för alla. 

Efter att ha avnjutit omgivningarna 
tog vi vägen förbi tre mindre fyrar på lite 
udda platser. Totalt var det en trevlig tur, 
vilken kan rekommenderas, men kanske 
har man lite mer utbyte av den under 
sommaren – trost att man då får dela 
upplevelserna med avsevärt fler turister.

Sörve	fyr
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Nordisk Fyrkonferens 2009
Esbjörn	Hillberg	(text och bild)

Så har då den fjärde Nordiska Fyrkon-
ferensen genomförts. Den första arran-
gerades i september 2001 av Svenska 
Fyrsällskapet, den andra i maj 2003 av 
Norsk Fyrhistorisk Forening, den tredje 
i maj 2006 av den Isländska Fyrföre-
ningen och så i juni 2009 den fjärde av 
Finlands Fyrsällskap. Nästa fyrkonferens 
om c:a 3 år hoppas vi att Danska Fyr-
sällskapet (under bildande) kommer att 
arrangera. 

Finlands Fyrsällskap hade valt att 
arrangera konferensen i Mariehamn på 
Åland. En av anledningarna var att del-
tagarna skulle ha en möjlighet att bl.a. 
besöka fyrplatsen Märket, vilken är det 
Finländska Fyrsällskapets stora beva-
randeprojekt. Fyrbesöken tog 1,5 dagar 
och man hade möjlighet att komma 

till Marhällan, Kobba Klintar, Nyhamn, 
Rödhamn, Sälskär och Märket. Vi hade 
mycket fint väder när vi den sista dagen 
besökte Märket och Sälskär medan vårt 
besök den första dagen till övriga platser 
skedde under regn och blåst. Vi besökte 
samma platser på Svenska Fyrsällskapets 
fyrresa till Åland 2008, men det är alltid 
intressant att besöka fyrplatser minst två 
gånger. 

Själva konferensen tog drygt 1,5 
dagar och hade c:a 85 deltagare var-
av nästan 80 % var från Finland. Från 
Norge kom 7 personer, från Sverige 5, 
från Danmark och Island 2 vardera samt 
från England, Estland och Skottland 1 
vardera. Ett konferensämne var fyrmu-
seer, men tyvärr saknar Sverige, Finland 
och Island sådana. Fyrmuseer finns dock 

Märket	när	solen	går	ner	i	väster	över	Sverige	på	vår	nationaldag	6	juni	2009	kl	21.
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i Danmark, Norge och Skottland och vi 
fick trevliga presentationer från dessa 
länder. 

Ett annat intressant tema var vad de 
nationella Fyrsällskapen gjorde för fy-
rarna i sina resp. länder. Det mest omfat-
tande och viktigaste temat var dock fyr-
bevarande där vi fick ett flertal exempel 
från vårt värdland Finland men även från 
andra länder. Statens Fastighetsverk gav 
en mycket intressant redogörelse om det 
stora bevarandearbetet som utförts på 
Tylö fyr och fyrplats. Alla föredrag finns 
på www.majakkaseura.fi.

En höjdpunkt på konferensens var 
den trevliga diskussionen mellan Marianne 
Brus, fyrmästare på Understen och Kee 
Erikson, fyrvaktare på Märket. De hade 
aldrig träffats i verkligheten men bott på 
respektive fyr på var sin sida av Ålands 
hav och sett varandras fyrars sken under 
många år.

Slutligen några personliga iakttagel-
ser. Först vill jag ge Finska Fyrsällskapet 
en stor komplimang för en mycket väl 
planerad och genomförd konferens. Jag 
tycker det är mycket intressant att åka 
på en nordisk fyrkonferens då man får 
nya bekanta och mer kunskaper. Det var 
dock en besvikelse att det inte kom fler 

deltagare från Sverige, då det är så lätt att 
åka till Åland om man bor runt Stock-
holm, där faktiskt en stor del av våra 
medlemmar finns. Svenska Fyrsällskapet 
är mycket större än det norska, men det 
kom fler deltagare från Norge. Det var 
också en stor besvikelse att ingen från 
Svenska Sjöfartsverket deltog. Däremot 
visade det Norska Kystverket genom sitt 
deltagande att de är mycket intresserade 
av att bevara och hålla Norges fyrar tän-
da. Detta kanske är naturligt då Norge är 
en större sjöfartsnation än Sverige, men 
ändå! Det var i alla fall mycket positivt 
att Statens Fastighetsverk deltog med 2 
personer och vi får hoppas att de och 
andra successivt tar över fler fyrar från 
Sjöfartsverket.

Föredrag	i	misthuset	på	Kobba	Klintar.

Fyrfödelsedagar under 2010
Sedan år 2002 har Svenska Fyrsällskapet uppvaktat fyrar/fyrplatser som fyller 
jämna 50 år från och med det år de fyller 100. Vid en liten ceremoni på platsen 
monterar vi på fyrens dörr en minnesplakett i rostfritt stål på vilken fyrens 
historia är ingraverad.  Sedan blir det ibland en liten fest eller några andra trevliga 
aktiviteter. 

År 2010 fyller följande fyrar/fyrplatser år: 
Holmögadd 250 år, Agö 150 år, Stavik 150 år och Söökojan 150 år. 
Vi önskar dem alla en lycklig födelsedag och ser fram emot trevliga 
födelsedagskalas. Naturligtvis kommer det senare rapporter om vad som hände 
vid vår uppvaktning. 
      Esbjörn	Hillberg
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Björns fyr - en lysande 150-årig historia
Anders	Nylund	sammanfattar	Björndagen, firandet av ett fyrjubileum

Björns	fyrplats.																																																																															Foto: Anders Nylund

Björndagen genomfördes 27 juni som ett samarrangemang mellan hembygdsföre-
ningen i Hållnäs och Svenska Fyrsällskapet. I strålande högsommarväder med gas-
sande sol och en lätt bris utanför upplandskusten kunde jubileumsprogrammet ge-
nomföras helt enligt de planer jag började skissa på förra hösten.

Jag tillbringade min barndoms somrar i 
fiskeläget Fågelsundet på fastlandet nära 
Björn och är numera bosatt strax intill. 
Det är därför lätt att se hur väder och 
vind genom åren har slitit på anlägg-
ningarna på Björn. Syftet med dagen var 
därför att bland närboende öka engage-
manget för fyrplatsens bevarande genom 
att i några olika perspektiv belysa det 
kulturarv som Björn utgör. Därför hade 
jag en tidig kontakt med Dan Thunman 
angående ett föredrag om livet och för-
hållandena på Björn där Dans morfar en 

gång var fyrmästare. Dessförinnan ville 
jag berätta om havet, stormarna och för-
lisningarna, alltså en geofysisk inramning 
och redovisning av hur vädret drabbat 
sjöfarten. Dessa två föredrag utgjorde 
tillsammans ett fyrseminarium, den för-
sta delen av Björndagen, och som sam-
manfattas nedan.

Utflykten till Björn var den centrala 
andra delen av programmet där Esbjörn 
Hillberg, som seden bjuder, svarade för 
ett montage av en jubileumsplakett på 
fyren. Nästan 100 personer deltog i ut-



27

flykten och så många människor har tidi-
gare aldrig samtidigt vistats på Björn.

Tillsyningsman Lennart Jansson gui-
dade vid fyren och nästan alla passade 
på att ta sig den svårtillgängliga vägen 
på stegar upp till lanterninen. Lennart 
Janssons fru Anneli visade fotografier 
och berättade om deras och tidigare 
fyrfolks boende i fyrmästarbostaden. 
Programmet avslutades med en Björn-
frossa, en supé på rökt lax, öring och sik 
med tillbehör. Festen ackompanjerades 
av dragspelaren Thomas Lövgren från 
Skärplinge.

Drygt 100 personer bevistade se-
minariet och avnjöt supén, som bägge 
hölls i f.d. livräddningsstationen, ett 
båthus där en gång i tiden under kust-
fiskets blomstring livräddningskryssaren 

Leufsta (sedermera Fågelsundet) vinter-
förvarades. Deltagarantalet begränsades 
av storleken på lokalen som fylldes till 
sista kvadratmeter. 

Som speciellt inbjuden gäst åter-
fanns Bengt-Olov Eriksson, kommun-
styrelsens ordförande i Tierp. Dessutom 
anlöpte Sjöräddningen från Gävle ham-
nen och förevisade sitt fartyg och dess 
uppgifter. Jag vill rikta ett stort tack till 
besättningen som hjälpte till att trans-
portera besökare ut till Björn.

Björndagen har dokumenterats av 
fotografen Anders Hallengren. Dels har 
han producerat en DVD som skänks till 
arrangörerna och dels har han redigerat 
ett 3 minuter långt inslag från utflykten 
till Björn. Det har under juli månad vid 
3 tillfällen visats i TV4.

Havet: I området är landhöjningen på-
taglig i och med att norra Uppland är 
låglänt och mycket flackt. När fyrklip-
pan för c:a 1000 år sedan bröt havsytan 
låg större delen av landskapet bara några 
meter över havet. Norduppland var vid 
tidpunkten en sankmark gynnsam för 
jakt och fiske.

Kvartärgeologiskt är landhöjningen 
en effekt av ett tidigare mer än kilo-
metertjockt islager. Efter avsmältningen 
hade för c:a 10 000 år sedan landskapet 
kring hållnäshalvön pressats c:a 200 me-
ter under havsytans nivå. Avrinningen 
från de norrländska älvarna gör sig på-
mind genom att vattnet vid Björn är 
bräckt med en salthalt av c:a 0,5 % att 
jämföra med 3 % utanför Bohuslän. Ifall 
inget utflöde skulle ske mot västerhavet 
genom Öresund och Bälten skulle vatt-
net från älvarna ge en årlig stegring av 
vattenståndet i Östersjön med ungefär 
1 meter. Som jämförelse är den årliga 
landhöjningen vid Björn c:a 5 mm.

Havet, stormarna och förlisningarna 

Under året har vi också typiska pe-
riodiska variationer av vattenståndet. 
Våren och försommaren präglas av en 
lufttrycksfördelning som är snarlikt hög-
tryckets vilket ger lågvatten. Omvända 
förhållanden ger högvatten i genomsnitt 
på hösten. Oavsett detta medför passe-
rande lågtryck och högtryck vindar som 
oavsett årstid innebär snabba men kort-
variga ändringar i havsytans nivå. 

Stormarna: Vindklimatet i farvattnen 
runt Björn är typiskt för den svenska ost-
kusten med syd- och sydvästvindar som 
de dominerande riktningarna. Drygt 20 
% av alla noteringar handlar sålunda om 
SW vind. Men sorterar man ut de hårda 
vindarna så blir bilden annorlunda; det är 
nordvindarna som då dominerar. Stormar 
(minst 25 m/s) inträffar i snitt 1,7 gånger 
per år och då är det uteslutande blåst 
mellan NW och NNE. De vindar som av-
ses är medelvind över 10 minuter medan 
enstaka vindstötar kallas byvind. SMHI 
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har under 1900-talet registrerat 116 till-
fällen med orkan (minst 34 m/s) i Sveri-
ge. Men i äldre indata blandas medel- och 
byvind, en tydlig separation av begreppen 
och påföljande tekniskt korrekt mätning, 
påbörjades först under 1980-talet. 

En meteorologisk tumregel utifrån 
detta är att det varje år förekommer två 
stormar någonstans längs kusten och 
varje decennium två orkaner d.v.s. 20 
orkaner per sekel. I statistiken för Björn 
förefaller orkan ha förekommit 5 gånger 
under 1900-talet.

Den stora urvädersdagen 28 januari 
1850 är det äldsta dokumenterade oväd-
ret i Sverige då närmare 100 svenskar 
omkom. Norduppland drabbades svårt 
och möjligen kan stormens skador ha 
drivit på fyrens byggnad 9 år senare.

Stormens lågtryck rörde sig i en 
klassisk bana (streckade linjen i figuren 
nedan) som i moden tid bl.a. stormarna 

Per och Gudrun också rört sig och dess-
förinnan oktoberorkanen 1967.

Förlisningarna: Ett otal mer eller min-
dre väl dokumenterade skeppsbrott har 
ägt rum vid Björn. s/s	Lina byggs 1900 
i Oskarshamn och i en storm 1910 blir 
personalen på Björn vittnen till hur Lina 
bryts sönder. Ingen tror att någon om-
bord ska kunna överleva, men miraku-
löst kan alla räddas när vraket driver in 
på grundare vatten. Resterna av Lina lig-
ger strax under ytan bara några hundra 
meter ut från Fågelsundet. 

Om vi till Björn fogar området 
inom fyrens lysvidd så finns några min-
nesvärda förlisningar som alla berättar 
en dramatisk historia.

Argos	 grund 10 distansminuter E 
Björn har i alla tider lurat sjöfarare på 
grund. I SVT-dokumentären ”Vrakle-
tarna” från 2008 pekas bergklacken ut 

Urvädersdagen	i	dagens	vädergrafik	på	TV4																																																			Bild: TV4
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som den svenska kustens mest förrädis-
ka grund. Bara två månader efter Lina 
ränner Cedric upp på klippan och bara 
tre av 15 i besättningen överlever efter 
en färd i en vattenfylld livbåt som i 17 
timmar driver i decemberstormen innan 
man strandar vid Ängskär norr om Öre-
grund. Cedric står upprätt och väl beva-
rad på c:a 40 meters djup några hundra 
meter från klippan. 

Allt större och modernare fartyg tar 
efterhand över. I gott väder felnavigerar 
norska m/s	 Delaware i juni 1928 med 
last av 7000 ton pappersmassa. Fartyget 
bryts itu på klippan och förskeppet sjun-
ker. Assuransbolaget säljer vraket till ett 
tyskt rederi som skickar upp en bogser-
båt som bärgar mid- och akterskepp till 
varv i Kiel. Där monteras ett nytt för-
skepp och på hösten 1929 sjösätts åter 
fartyget nu under namnet Thübingen. 
Under kriget går sedan fartyget med 
trupptransporter på Norska hamnar. Två 
veckor före krigsslutet siktas Thübingen 
utanför Läsö av ett engelskt bombplan 
och fartyget slutar sina dagar på botten 
av Kattegatt men med ett tidigare för-

Sonarbild	på	Cedric	i	vars	”ljudskugga”	masterna	tydligt	framträder
Sonarbild: Sture Hultqvist

skepp vilandes vid Argos.
Kriget medförde en intensiv frakt av 

järnmalm från Luleå till tyska hamnar. 
27 juni 1940 går m/s	Köln med 12000 
ton malm på Argos och bryts sönder men 
besättningen räddas. Vraket blir hängan-
de på klippan och ett drygt år senare i 
november brakar m/s	 Gerda	 Ferdinand 
upp på klippan och in i Köln. Gerda F. 
är ute i samma ärende som Köln d.v.s. 
malmtransport till den tyska krigsindu-
strin. Bägge de tyska fartygen blir häng-
ande som vrak innan en höststorm ett år 
senare trycker fartygen till botten.

I krigets slutskede 1945 förliser fin-
ska m/s	Vesta	i en januaristorm. Nödsig-
nalerna uppfattas av befälhavaren vid en 
postering i Öregrund som en samlings-
signal för en konvoj och ignoreras. 12 
sjömän drunknar söder om Argos. Den 
senaste förlisningen som bär sin egen 
historia är tragiken kring m/s	 Nedjan. 
Fartyget skall i januari 1954 göra sin sista 
resa från Norrsundet norr om Gävle till 
England och sedan tillbaka till Sverige 
för skrotning. Ett fartyg i uselt skick, ett 
stressat rederi och en tilltagande storm 
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är samverkande orsaker till att hela be-
sättningen om 17 man drunknar i Löv-
stabukten väster om Björn.

Dramatiken kring Nedjan har för-
stärkts av att radiokommunikationen 

mellan kommandobryggan och Härnö-
sands radio finns bevarad (kan läsas på 
nätet) samt att det tog 38 år innan Ned-
jan hittades.

Björns fyrplats - en lysande historia 
(saxat ur Dan Thunmans föredrag)

Dan Thunmans morfar Konrad Häggroth 
var fyrmästare på Björn under perioden 
1937-1945 och dessförinnan med sin 
familj verksam på Eggegrund där Dans 
mamma växte upp.

Björn är yngre än Eggegrunds fyr-
plats som etablerades på 1830-talet. 
Men i regionen hade då Örskär redan 
lyst sedan 1680-talet. De tre fyrplat-
serna ligger på en rät linje orienterad i 
WNW-ESE med Björn ganska exakt på 
linjens mittpunkt. Dan visade en kart-
bild av alla vrak från gången tid i närom-
rådet vid Björn. 

Mängden förlisningar av större och 
mindre fartyg gav redan på 1700-talet 
motiv för planering av en fyr på Björn. 
Den välkände arkitekten Carl Fredrik 
Adelcrantz ritade ett av förslagen till fyr. 
Detta visar ett torn av sten med trappa 
upp till en öppen koleld samt byggnad 
för bostad och kollager. Det blev då ing-
en fyr utan istället ett sjömärke som på 
1820-talet ersattes av en båk. 

Men planerna på fyr realiserades på 
1850-talet. Då uppfördes ett fristående 
fyrtorn och en timrad fyrbostad som 
också försågs med fyrlanternin på taket. 
Därigenom erhölls två ljuskällor och en 
fyrkaraktär som kunde skiljas från de 
närbelägna fyrplatserna. Bosättningen 
kompletterades med en matkällare samt 
ett uthus med en bagarstuga. Den sist-
nämnda var en stor tillgång för kvinnor-
na vars slit på en fyrplats också omfat-
tade bestyr med bakning och tvättning.

Under byggnationen var ett 15-tal ar-
betare sysselsatta vid fyren bl.a. 7 berg-
sprängare. Lotsverkets ombud på platsen 
Carl Fredrik Carlsson bodde i en egen 
koja medan arbetsstyrkan i övrigt hade 
sin logi i den gamla båken.

Arbetet genomfördes effektivt och 
budgeten kunde med marginal hållas. 
Den totala summan för att ta fyrplatsen 
i drift blev drygt 14 000 riksdaler. Nat-
ten mellan den 28 och 29 september 
1859 tändes dubbelfyrarna som snart 
kom att kallas björnögonen.

Det äldsta fotot från Björn är från 
1889 och visar förutom fyrarna det ka-
nonhus som några år tidigare byggts 
mellan fyrarna. Fyrpersonalens uppgift 
var också att i dimma signalera ljud till 
de sjöfarande. Första redskapet på Björn 
var en gonggong men på 1870-talet så 
anskaffades 3 kanoner som sköt ett skott 
var 15:e minut.

En av de mest omtalade  förlisning-
arna intill Björn var det finska fartyget 

Björns	fyrplats	1889.
Källa: Sjöfartsverkets arkiv
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Hebe som 1895 blev vrak vid Björn och 
där besättningen såg ut att vara förlorad. 
Björns fyrmän var alla till åren komna 
och förmådde inte att undsätta fartyget 
men det gjorde däremot en ung kvinna 
vid namn Beda Alm. Hon tog sig an ut-
maningen och lyckades med bedriften 
att få en tross till haveristen. Därige-
nom kunde större delen av besättningen 
räddas. Den finska haveristen tillhörde 
formellt Ryssland och förutom en pen-
ningsumma från svenska lotsverket till 
fyrpersonalen så förärades Beda med en 
diamantring från den ryske tsaren. Om 
Beda Alm och hennes släkt och tidigare 
öden i samband med den ödesdigra jul-
ottan på Gräsö 1877 finns att läsa i ar-
tiklar skrivna av Mats Carlsson Lénart i 
Blänket 2008:2 och 2008:4.

Utifrån skeppsbrotten knöt Dan 
sedan an till dagens lokal och dess roll 
inom sjöräddningen där man 1912 fick 
en räddningskryssare stationerad i Få-
gelsundet. Den var i tjänst under ett 
halvsekel innan verksamheten lades ned 
när segelfartygen fasats ut och säkrare 
navigeringshjälpmedel införts.

1919 ersattes kanonerna på Björn av 
en mistlur, ”Björnkon” kallad. När hon 
råmade vid tjocka och dimma så hördes 
det ett par mil in över fastlandet.

Under 1920-talet infördes telefonin 
inom fyrväsendet vilket var en mycket 
efterlängtad resurs när det gällde att 
samordna sjöräddningsinsatserna. En an-
nan mycket uppskattad nymodighet på 
1920-talet var radion som gjorde att li-
vet på Björn och andra fyrplatser kändes 
en aning mindre isolerat.

Redan 1889-1890 ersattes dubbel-
fyren av en lanternin i ett torn i direkt 
anslutning till fyrvaktarhuset. Fyren 
släcktes under andra världskriget och 
fyrmästare Konrad Häggroth fick befä-
let över en grupp militärer som beman-

nade den signalstation som upprättades 
på Björn. Konrads fru Linnéa, som var 
utbildad lärarinna, tjänstgjorde i olika 
skolor på fastlandet (Hållnäs) fram till 
1945 då Konrad gick i pension. Därefter 
lämnade familjen Björn och flyttade till 
Singö. 1956 byggdes ett nytt fyrtorn av 
betong på Björn och 1968 avbemanna-
des fyrplatsen.

Slutord
Fyrseminariets bägge föredrag avhand-
lade alltså historik av skilda slag fram till 
mitten av 1900-talet och gav förhopp-
ningsvis åhörarna en uppdaterad bild av 
en liten del av ett annorlunda Sverige. 
Som Dan påpekade i sitt föredrag så 
kunde det mesta av det som hänt efter 
1945 mer utförligt redovisas på plats un-
der utflykten till Björn av Lennart och 
Anneli Jansson.

Fyrmästare	Konrad	Häggroth
Ur Dan Thunmans familjealbum
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Boktips

Fyra fyrplatser – en lärarinna
Författarinnan Inga-Lisa Hedin, som tidigare har varit verksam inom skolvärlden, har 
nu skrivit en bok om skolfröken Alma Dörrings liv och arbete vid lotsbarnsskolor på 
fyrplatserna Gotska Sandön, Östergarnsholm, Stora Karlsö och Valar/Burgsvik. Boken 
är baserad på fakta och Inga-Lisa måste ha lagt ner många timmar på källforskning i 
arkiv och hos myndigheter. 

Boken börjar med en bra beskrivning av varför och hur lotsbarnsskolorna startade. 
Denna del är baserad på Erik Severins rapport från 1977 om ”Lotsbarnsskolorna i 
Sverige 1845-1925”. Tyvärr täcker inte Severins rapport alla lotsbarnsskolor då det 
även har funnits skolor på bl.a. Fjärdgrund, Högbonden, Agö, Eggegrund och Utlängan. 
Därför är tyvärr inte uppgifterna i denna bok helt korrekta. Personligen hoppas jag 
att någon författare vill grundforska så att vi får veta var det fanns lotsbarnsskolor, 
hur länge de fanns, etc. Så mycket arbete återstår här.

Den största delen av boken beskriver sedan på ett fint och intressant sätt med 
text och fina illustrationer livet, människorna och Almas tid som lotsbarnslärarinna 
på de fyra Gotländska fyrplatserna.

Boken är rikligt illustrerad med nya färgfotografier och mängder av gamla fina 
s/v fotografier, ritningar, skolbetyg, etc.

Boken har 112 sidor, hård pärm och är publicerad 2009 av Gotlandica Förlag, 
ISBN 979-91-86103-04-0, storlek c:a 17 x 25 cm och mängder av intressanta bilder. 
Köp eller beställ boken via bokhandeln, kostar enligt uppgift c:a 150:-.

      Esbjörn	Hillberg

Världens ände och andra utposter på Spaniens norra och 
västra kust
Författaren Bengt Garsell älskar både fyrar och att resa. Nu har han publicerat en 
bok som kombinerar dessa intressen. Bengt har rest, upptäckt, forskat och besökt 
60 spanska fyrar från den franska gränsen västerut ner till den portugisiska gränsen. 
I boken redovisar han fyrar, vägar, broar, slott, kyrkor, spansk historia, tåg/bussresor, 
etc.

Boken är också rikt illustrerad med mängder av Bengts fotografier samt kartor 
som visar var fyrarna är belägna. Den avslutas dessutom med en beskrivning (plats, 
position, byggår, tornhöjd, ljushöjd och lysvidd) av alla fyrarna inklusive ytterligare 
ett fotografi på var fyr.
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VIKTIGT, sänd in din e-post adress till oss
Vi har endast e-post adress till c:a en tredjedel av våra medlemmar och vi 
upptäcker då och då att flera av dessa adresser är fel då folk ändrar och glömmer 
att tala om sin nya e-post adress. Det finns säkert också många som har en adress 
som vi aldrig har fått.

Blänket kommer alltid att vara vårt huvudsakliga medlemsmedia, men om vi har 
e-post adresser till fler medlemmar kan vi också kontakta er och påminna om 
våra aktiviteter, annonsera hastigt påkomna nya aktiviteter, etc. Vi önskar därför 
komplettera vårt medlemsregister och ber dig snarast sända ett mail med ditt 
namn och adressuppgifter till ulla@hillberg.com 

      Tack	för	din	hjälp,	Ulla

Vad mer kan man begära! Med denna bok i handen kan man verkligen genomföra en 
fantastisk resa i Spanien. Bengt har, när du läser detta, hållit ett föredrag i Göteborg 
om sin resa och kommer under hösten också att hålla föredrag i Stockholm och 
Malmö.

Boken har 152 sidor, mjuk pärm och är publicerad 2009 av Breakwater 
Publishing, ISBN 978-91-978123-2-0, pris  för våra medlemmar 115:- + frakt 32:-. 
Boken beställs genom att sätta in 147:- på Breakwaters pgnr 100 95 98-2. Ange 
”Världens ände” samt namn och adress. Breakwater har tel 031-629575, email: info@
breakwater.se
      Esbjörn	Hillberg

Ljusflickan
”Ljusflickan” är en bilderbok för barn - ett konstverk för de minsta. Författare och 
tecknare är David Polfeldt. Boken handlar om björnen Lille Brun som har ett jobb 
att sköta. Han vaktar en fyr och ser till så att ljuset aldrig slocknar. Lille Brun möter  
också flickan Tiger och en varm vänskap uppstår mellan dem.

Illustrationerna är inte sockersöta utan färgstarka, detaljrika och intresseväckande. 
Det är en bok som man kan titta i många gånger och alltid upptäcka något nytt i 
illustrationerna. Det är inte mycket text, men varje bildsida inbjuder till att man själv 
låter fantasin spela. 

Boken som är inbunden har 48 sidor, är rikt illustrerad, 210 x 305 mm och 
utkommer i september 2009 på Kabusa Böcker. ISBN 978 91 7355 116 8. Priset är 
c:a 110:-.
      Maria	Elsby
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URSHOLMENS FYRTORN RUSTADE
Lasse	Linusson	&	Sofie	Regnander	(text & foto)

Lagom till högsommaren blev renoveringen av de båda fyrtornen på Ursholmarna 
klar. Under hela våren pågick arbetet med att knacka rost, byta glas, sandblästra och 
måla. Nu är tornen skinande vita och rustade för lång tid framåt.

”Sen man bröt strömmen på 1960-talet 
har färgen flagnat från fyrtornen och fuk-
ten försämrat skicket över lag. Vårt mål 
har varit att renovera fyrtornen till 1891 
års standard. Och det har blivit möjligt 
genom att Naturvårdsverket numera 
äger både holmarna, husen och fyrarna. 
Att vi fått loss pengar till upprustningen 
hänger nära samman med bildandet av 
Kosterhavets marina nationalpark, an-
nars tror jag inte det hade gått”, fortsät-
ter Göran Lyth.

Arbetet ute på Ursholmen förbe-
reddes av personal från Kosterstiftelsen 
i mars.

Den lilla stigen upp till tornen, där man 
förr i tiden släpade tunnor med fotogen 
till fyrarna, breddades tillfälligt med en 
fackkonstruktion i trä. Detta för att klara 
de transporter som behövde göras med 
fyrhjuling från den lilla hamnen. Gam-
malt kablage och annan bråte från det 
södra fyrtornet revs ut – och det rostiga 
vajerräcket mellan tornen togs ner med 
sliprondell – för att ge plats för renove-
ringsarbetet.

En måndag, sista veckan i mars, kom 
byggnadsställningar, elverk, blästersand 
och allt annat material med godsfärja till 
Breviks hamn på Syd-Koster. Samtidigt 

”Jag	 tycker	 det	 är	 riktigt	 häftigt	 att	
renoveringen	 blir	 av.	 Det	 är	 så	 tråkigt	
att	 se	 resultatet	 av	 gångna	 generationers	
arbete	stå	och	förfalla.”

Det	säger	Göran	Lyth,	en	av	entusiasterna	
i	det	lilla	sällskapet	”Fyrens	vänner”,	som	
fått	Naturvårdsverkets	förtroende	att	hålla	
i	arbetet.

Vägen	från	hamnen	breddas	tillfälligt.	och	möjliggjorde	för	en	fyrhjuling	att	ta	sig	fram.



35

åkte ställningsbyggarna från GP ställ-
ningar i Uddevalla ut till Ursholmen.

”Det är kul att de sköter om de här 
gamla monumenten från en svunnen 
tid”, kommenterade Bob Christiansson, 

en av de som var med och reste bygg-
nadsställningarna. ”Jobbet som sådant 
är kanske inte så svårt om man är van, 
men vädret kan ju ställa till det”, fortsät-
ter han. Och mycket riktigt, det blåste 
ordentligt – och dröjde därför till dagen 
därpå innan helikoptertransporterna 
från Brevik till Ursholmen kunde ge-
nomföras.

Med hiv efter hiv flög helikoptern, 
med noggrant utmärkta sektioner av 

Helikoptern	kör	fram	byggnadsställningar	
till	 det	 norra	 fyrtornet.	 Mer	 än	 34	 ton	
material	lyftes	över	för	renoveringsarbetet.

Södra	 fyrtornet	 inklätt.	 Ett	 par	 miljoner	
har	renoveringen	kostat.	Naturvårdsverket	
står	för	notan.

Under	ett	par	månader	var	Ursholmen	sig	inte	riktigt	lik,	när	fyrtonen	var	inklädda	med	
byggnadsställningar	och	nät.
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byggställningar. Det krävdes ett 40-tal 
lyft för att få mer än 34 ton materiel och 
utrustning på plats.

Byggnadsställningarna restes och 
under flera månader var horisonten sig 
inte riktigt lik. Fyrtornen var inbäddade 
i byggnadsställningar med nät för regn- 
och vindskydd. Näten hindrade också 
blästersanden att flyga i havet. Av miljö-
skäl måste blästersanden nämligen sam-
las in och tas tillbaka, något som blev ett 
mödosamt arbete.

Det var lokala företag från Ström-
stad som gjorde jobben: Matsson & Nils-
son, Sövigs plåt och Strömstad Glasmäs-
teri. Kosterstiftelsens anställda hjälpte 
till med hantlangning. Dick Andersson, 
också han engagerad i ”Fyrens vänner” 
var något av spindeln i nätet och manade 

på för att tidsplanen skulle hållas. ”Det 
ska sättas i riktigt fint skick, det är noga 
med detaljerna”, säger han.

Det kunde handla om träpaneler 
och luckor, där Dick Andersson såg till 
att spara mallar när gamla murkna bitar 
revs ut. En lite komplicerad sak var att 
ersätta glasen i det södra fyrtornet. Där 
satt plastglas kring lanterninen, men nu 
skulle de skivorna ersättas med härdat 
glas. Ett grannlaga pussel för glasmäs-
tarna, eftersom inget glas var det andra 
riktigt likt.

Fyrtornen beströks med betongim-
pregnering och målades sen med åtskil-
liga lager färg. Det norra tornet har fått 
nytt plåttak, men är förseglat. Natur-

Tonvis	med	använd	blästersand	skopades	
upp	 och	 skeppades	 in	 till	 land	 igen	 -	 av	
miljöskäl.

Mycket	rost	skulle	knackas	bort. Det	 norra	 tornet	 har	 fått	 nytt	 plåttak.	
Profilen	i	mitten	löper	i	nord-sydlig	riktning,	
en	liten	plåtslagarfiness.	

Betongglasen	i	det	södra	fyrtornet	har	bytts	
ut.	
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vårdsverket bedömer att det är för risk-
fyllt att släppa in folk i tornet, som bara 
renoverats utvändigt. Det södra tornet, 
däremot, kommer man att få besöka i 
sällskap med guide. Och där lyser förstås 
lanterninen som förut.

Dick Andersson hoppas starkt på att 
renoveringsarbetet inte stannar vid själva 

Murkna	gamla	trädetaljer	har	ersatts	med	
nytillverkade	kopior.

Resultatet	efter	renoveringen	talar	sitt	tydliga	språk.																Foto: Mats Carlsson Lénart

En	gammal	uttjänt	transformator	som	revs	
ut	var	tung	att	släpa	på.

fyrtornen. Han pekar på fyrmästarbostä-
derna, bagarstugan och visthusboden:

”Det här är en perfekt plats för folk 
att komma och besöka. Jag hoppas vi 
ska få sätta allt i stånd igen, bland annat 
skorstenarna så man kan elda med ved. 
Finare bild av Kosterhavets nationalpark 
än Ursholmarna kan man inte få!”
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75-årspresent resulterade i en fyrbåk
Maria	Elsby

När Oswald Gustafsson fick ett medlemskap i Svenska 
Fyrsällskapet på sin 75-årsdag kunde ingen ana att detta 
skulle resultera i uppförandet av en fyrbåk på Vindön. 

Oswald, som vad han själv vet, inte har någon 
fyrvaktare i släkten utan varit åkare och bl.a. kört båt-
transporter från Orust-varven till hela Europa, fick idén 
att bygga en fyrbåk som inseglingsmärke till hamnen 
på Vindöns Camping & Marina som familjen driver på 
norra Orust. Oswald byggde båken tillsammans med 
sin sambos barnbarn Olle Nilman. Den 22 augusti 2009 
invigdes båken i samband med Oswalds 80-årsdag och 
campingens 50-årsjubileum. Det var en riktig folkfest 
med flera hundra personer närvarande, musikkapell och 
Lysekils Folkdansgille. Kön till grillen där man dagen till 

ära bjöd på korv och bröd ringlade lång. 
Den synnerligen vitale Oswald, som 
tycks vara fylld av idéer, stod och myste 
bland släkt och vänner när han med ett 
raskt ryck i snöret avtäckte sjömärket 
på båkens topp och därmed var båken 

invigd. Intresserade slussades sedan upp-
för trappan till utkikshuset. Väl där uppe 
fick man en vision av hur det var när 
lotsarna från Lysekil stod och spanade i 
båken efter fartyg. Den som kom först 
fram till fartyget fick lotsningen.  

Hur gick det nu till för att få denna 
attraktion på plats. Oswald tog kontakt 
med Johnny Söderlund som erbjöd ho-
nom ritningar på två båkar som kunde 
vara aktuella. Den som låg närmast till 
hands att välja var en ritning över en 
båk som stått som inseglingsmärke till 
Lysekil i mitten av 1800-talet. Båken 
var också ett inseglingsmärke till Udde-
valla på den tiden när man gick genom 
Nordströmmarna innan leden via Malö 
strömmar togs i bruk. Nordströmmarna 
mynnar ut i närheten av Vindön. 

Denna skulle det bli!
Det var inte bara att börja bygga bå-

ken utan nu vidtog en viss byråkrati. Bå-
ken behövde byggnadslov och eftersom 
den skulle ligga strandnära så krävdes 
också tillstånd från Länsstyrelsen. Med 
andra ord, det hela tog lite tid, d.v.s. de 
fem åren mellan 75- och 80-årsdagen, 

Oswald	Gustafsson

Vindöbåken																						Foto: Leif Elsby
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innan allt var på plats. Sjöfartsverket 
skall senare också mäta in båken. 

Båken som är ungefär 14 meter hög 
står på nio tjärade stolpar. De åtta kant-
stolparna är av lärkträ och mittenstolpen 
av fura. Tre meter över marken sitter ett 
20 kvadratmeter stort utkikshus. Väg-
garna är målade med röd slamfärg och 
taket är tjärat. På utkikshusets tak sitter 
en stolpe med ett rödvitt sjömärke. 

Båken är en fullskalig kopia av den 
båk som uppfördes i mitten av 1800-ta-
let av Marstrands Lotsfördelning på ön 
Gäfven, som känningsmärke till Lysekil. 
Den ritades av Gustav von Heidenstam 
(1822-1877). Han var då anställd som 
ingenjör på Fyr- och Båkinrättningen 
inom Lotsverket och en av hans uppgif-
ter där var att presentera ett fullt utbyggt 
fyrsystem runt Sveriges kust. 

Ganska snart efter det att båken på 
Gäfven stod klar blåste den, på grund av 
sitt stora vindfång, omkull. Heidenstam 
ritade efter detta fyrar i en konstruktion 
av järnrör med snedstag runt en central 

Vindöbåken	sedd	underifrån

järnpelare, s.k. ”Heidenstammare” (t.ex. 
Pater Noster). Efter att båken blåst om-
kull restes ett stångmärke, en kontur, 
som användes som inseglingsmärke tills 
Lysekils kyrka byggdes i början av 1900-
talet. 

Som kuriosa kan nämnas att all-
deles intill den plats där båken nu står 
kunde man se grunden efter en sjökrog 
från början av 1800-talet. Man kom dels 
seglande dit utifrån havet och dels från 
Uddevalla. Hem fick man enligt Oswald 
ta till årorna. Krogen hade också ett ut-
rymme där man brett ut halm på golvet 
så att sjöfarande kunde övernatta. Bygg-
naden som till hälften upptogs av köket 
och hade stampat jordgolv försvann un-
gefär 1890.  

På hemvägen från invigningen kunde 
vi från andra sidan Kalvöfjorden se den 
vackra röda båken på Vindön. Båken har 
återigen blivit ett känningsmärke men 
denna gången till Vindöns Camping & 
Marina. En hellyckad dag för Oswald 
med familj och alla gästerna.

Dottern	 Ann-Marie	 Dage	 berättar	 om	
upprinnelsen	till	fyrbåken
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Utbyte av farledsfyren Otterhällan i Söderhamn
Hans	Fryklund

Den	gamla	farledsfyren	på	Otterhällan	utanför	Söderhamn.

Sjöfartsverkets	”Fyrbjörn”	lyfter	bort	den	slitna	gamla	masten.
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Ovan:	Nytt	fundament	och	altan
monteras.

T.v.:	Den	nya	fyrkuren	i	aluminium	sätts	
på	plats.

Nedan:	Otterhällan	har	fått	en	ny	fyr	som	
skall	vägleda	sjöfarande	många	år	framåt	
i	tiden.
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Rapport från Stora Karlsö
Pia	Hansson	(text och foto)

Det är i slutet av maj och jag har 
förmånen att besöka Stora Karlsö under 
några dagar. Ön ligger 30 min med båt 
från Klintehamn, sydväst om Gotland. 
Båten lägger till i Norderhamnen 
och redan där sjuder det av fågelliv; 
öns rika flora breder ut sig ända ner 
till strandkanten. Fyren syns inte 
från stranden, utan för att se den får 
man promenera via Hien och uppför 
trapporna på Marmorberget där fyren 
ligger. Det är alltid lika roligt att få den 
första glimten av en fyr. Först är det bara 
lanterninen som sticker upp, men strax 
avslöjas hela fyren. Själva fyrtornet är 
ihopbyggt med en pampig byggnad och 
det hela ska efterlikna ett franskt slott, 
som inte helt oväntat är byggt i kalksten. 
Inom fyrplatsområdet finns både 

Fyren	på	Stora	Karlsö.	Byggnaden	efterliknar	ett	franskt	slott.

fyrmästar- och fyrbiträdesbostad och en 
liten bit därifrån ligger fyrträdgården i en 
sänka. Fyren och byggnaderna är belägna 
på en hög klint och på sluttning precis 
bakom fyren häckar sillgrisslorna för 
fullt. Fyrplatån tillsammans med kullen 
på motsatta sidan av ön där Linnés ask 
finns, är Stora Karlsös högsta punkter. 
Trädet avbildades redan då Carl von 
Linné besökte ön, därav namnet Linnés 
ask. Det säger också något om trädets 
ålder!

Då man stiger in i fyren från 
framsidan genom de kraftiga gröna 
trädörrarna kommer man in i ett lite 
förrum där det bland annat finns en 
detaljerad ritning av fyren och en 
historisk beskrivning. Går man lite 
längre in hittar man den gamla glaslinsen 



43

uppmonterad i fyrkroppen. Den är 
monterad med lampa i som sprider ett 
behagligt ljus. Jag kan läsa mig till att 
linsen en gång under 1800-talet inköptes 
för den svindlande summan av 16000 kr. 
En spiraltrappa leder upp genom tornet 
och på väggarna finns porträtt av tidigare 
fyrvaktare. Så kommer man äntligen upp 
till lanterninen och kan se den underbara 
utsikten. Horisonten är fri så när som på 
den del av Gotlands kust och Lilla Karlsö, 
som man kan se långt borta. Svalor flyger 
helt nära, de har funnit bra boplatser i 
fyrhusets utskjutande väggdekorer. Jag 
betraktar utsikten en god stund men det 
är snart dags att gå ner genom tornet 
igen för den här gången.

På Stora Karlsö finns förutom denna 
vackra fyr som sagt även ett rikt fågelliv; 

ejdern ruvar sina ägg liksom sillgrisslorna 
och näktergalen sjunger högt och klart. 
Ängarna är fyllda av orkidéer som Sankte 
Pers nycklar och Adam och Eva. Här 
finns massor att se och upptäcka. Denna 
plats är väl värd ett besök för den som 
önskar en storslagen naturupplevelse.  
Några dagar går fort och det är snart 
dags att tacka för sig och lämna denna 
magiska plats.

För de som reser till Stora Karlsö 
över dagen ingår guidad tur över ön,  
man tillåts inte vandra fritt. Detta för 
att skydda det ömtåliga fågellivet och 
de växter som finns här. Vill man se mer 
och få lite större frihet går det bra att 
övernatta eller delta i någon av de kurser 
som hålls på ön.

Den	gamla	linsen	sedd	uppifrån.



44

DONSÖ HUVUD 90 ÅR
Ulla	Hillberg

Svenska Fyrsällskapet firar fyrar som 
fyller 100, 150, 200 år o.s.v. med att 
sätta upp en plakett i rostfritt stål på 
dörren med information om fyren. Vi på 
Donsö kunde inte vänta utan vi firade 

att Donsö Huvud fyllde 90 år lördagen 
den 22 augusti. Initiativtagare var Anna 
Fhager som är författare till ”Den lilla 
fyren på klippan”. Illustratör är Pernilla 
Kristensson som också bor på Donsö. 

Inbjudan till firandet sattes upp på 
många platser på ön så att alla skulle 
känna sig välkomna. Medtag penna och 
kaffekorg. Det fanns en reservdag men 
när firandet skulle äga rum strålade 
solen från en klarblå himmel. En 
poängpromenad med 10 fyrfrågor + en 
utslagsfråga ledde alla till en plats där 
man kunde se fyren. Sedan var det en 
bergig nedstigning till själva fyren som 
alla klarade med glans. 

Det var många barn och vuxna 
som tagit tillfället i akt att besöka öns 
fyr. Esbjörn sade några fakta om fyren 
och uppvaktade Anna med en gåva. Vi 
hurrade för fyren och Anna försåg fyren 
med en plakett i trä med information om 
fyren. Sedan följde prisutdelning med en 
vinnare och många på andra plats. 

Det var en fin och minnesrik dag. 

Madeira med tre fyrar 20 - 27 april 2010
Program i stort som 2007 (http://fyr.org/Nyhet.htm)
Pris 12 700 SEK inkl utflykter med lunch, stadsrundtur, två gemensamma 
middagar, flyg t/r Stockholm/ Göteborg, mat på flyget. 
Hotell Ocean Park, dubbelrum med frukost.

Intresseanmälan snarast
Mera	detaljer	och	info	-	kontakta:
Mirja H Lappalainen, Allhelgonagatan 3, 415 13 Göteborg, Sweden 
+46 (0) 31 46 86 77, +46 (0) 70 646 70 86, mirlap@hotmail.com
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Vad har hänt
med fyrpersonalsdokumentationen och webbpubliceringen?

Maria	Elsby

Dokumentationen av Västra lotsdistriktets personal är i stort sett klar bortsett från 
de senare åren där sekretesslagen försvårar framtagningen av uppgifter. Här får jag 
förlita mig på att medlemmarna hör av sig. Jag fortsätter nu med Södra lotsdistriktet 
samtidigt som kompletteringar görs med uppgifter som kommer in från medlemmar 
och andra intresserade. De uppgifter som berör personal inom andra lotsdistrikt förs 
i en särskild förteckning för att sedan plockas in på rätt plats då lotsdistriktet blir 
aktuellt. Inget går förlorat! 

En hel del har hört av sig med frågor om släktingar inom fyrväsendet och där 
uppgifterna har funnits tillgängliga har jag förmedlat dem. Ofta har den som frågat 
sedan skickat in kompletteringar, så arbetet har varit interaktivt. Kontakten med 
fyrpersonalssläktingar har varit mycket stimulerande och fört arbetet framåt. 

Publiceringen av materialet på vår hemsida har visat sig svårare än vad vi från 
början trodde. Vi har anlitat en datakonsult som nu börjar närma sig lösningen på 
vårt publiceringsproblem. Meningen är att vem som helst sedan skall kunna söka 
på fyrplatser och vilka som verkat där. Man skall också kunna ta fram den enskilde 
fyrvaktarens fyrkarriär.

Foton, kompletteringar och rättelser är jag tacksam om du skickar till:
Maria Elsby, Terrassvägen 3 Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil eller via mail till 
maria.elsby@telia.com. Du kan också kontakta mig på telefonnr 0523-22139.

Fyrnytt
Sammanställt av Maria	Elsby

Söderarm
Det kommer att hända lite roliga saker runt vår fyr! Från 1 januari i år ligger fyren 
under Fortifikationsverket och de har avsatt pengar till att påbörja upprustning. Vi 
får i ett första läge uppdraget att 
- byta fönster. De nuvarande i betongglas är trasiga. De nya blir i likhet med vad 
  som var före betongglasen.
- ta ner stålställningar som har använts till fyrlampa m.m. och laga tak som läcker
- röja och städa invändigt.

De pengar som finns för 2009 bör täcka dessa tre insatser. Troligen avsätts sedan 
pengar under 2010 för att fortsätta upprustningen invändigt. Alla insatser måste 
godkännas av Riksantikvarieämbetet, men enligt besked är det inga problem. 

Ovanstående är det första som görs under de 10 år vi har varit här!!!!

      Anngret	Andersson
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Fyrnytt från Frankrike
Under våren har fyren Cordouan automatiserats och fyrvaktarna tagits i land.

      Lars	Gellerstad

Mariestads fyrsällskap bildat och prisat
Mariestads Fyrsällskap bildades i december 2008 för att värna och sprida kunskap 
om fyrarna runt Mariestad. Fyrar, som i generationer, lett sjöfarare till Mariestad är 
rivningshotade. 

Fyrar i farozonen är:
- Snuggen
- Nolhagen nedre med ensfyr Nolhagen övre
- Snappudden med ensfyr på Röskär

Fyrarna är byggda 1904 och är av fackverkskonstruktion av s.k. Heidenstamstyp.
I Mariestad är vi stolta över våra fyrar. En modell av en fyr möter besökande vägfarare 
som en rondellutsmyckning redan vid södra infarten till staden. Ett signum för 
Mariestad som sjöfartsstad.

Mycket händer. Sjöfartsverkets organisation ses för närvarande över. Farleder, 
fyrar och utprickning ses över och ifrågasätts. Mariestads Fyrsällskaps huvuduppgift 
blir därför att arbeta för att fyrarna och farlederna i och kring Mariestadssjön bevaras. 
Ett kulturarv som vi vill föra vidare.

Under Internationella Fyrdagen arrangerade Mariestads fyrförening så att 
besökande kunde komma och se hur fin Smörhättans fyr blivit. De ”stora” fyrarna 
Snuggen, Nolhagen och Snappudden var också bemannade.

Föreningens verksamhet har verkligen blivit uppmärksammad i kommunen. 
Man delar årligen ut ett ”inspirationspris” till någon kommuninneåvnare. I år blev det 
jag som fick det. Motiveringen var ”räddandet av fyrarna”. 

Förslag till pristagare skall göras av kommuninnevånare i Mariestad och jag 
känner mig verkligen hedrad och mycket glad över att vår förening och vårt arbete 
uppmärksammats.
      Lennart	Högstedt

Lysekil blir en fyrupplyst stad
I Lysekil gör föreningen ”Lysekils vänner” allt för att staden skall bli vackrare och få 
det maritima utseende den förtjänar. Man har hittills placerat ut fyren Gåsklåvan 
och tre farledsprickar vid infarten till Lysekils Gamlestad. Man planerar också för 
ytterligare fyrar och prickar vid Anderssons Kaj och i Kyrkevik. 

Fyren Gåsklåvan har tidigare stått i Gullmarsfjorden men togs in för 15 år sedan. 
Sjöfartsverket överlät då fyren till två privatpersoner som sedan i sin tur skänkte den 
till ”Lysekils vänner”. Föreningsmedlemmarna har slipat, grundat och målat fyren och 
också försett den med ett fast ljus.        
      Alf	Havstam
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Fyren fixad på Kammarskäret
I en artikel av Torbjörn Elverheim i Sundsvalls tidning kan man läsa om hur tre 
entusiastiska ortsbor fixat fyren på Kammarskäret på norra sidan av Åstön. Den lilla 
farledsfyren som varit släckt sedan början av 2000-talet har avrostats, målats och fått 
en ny fungerande belysning. Fyren lyser nu med rätt sken på sektorerna. 

För några år sedan stal någon solcellen som laddade batterierna och dessutom har 
några personer ristat sina initialer i sektorsglasen och fyren hade dessutom blivit allt 
rostigare. Det fanns en entusiast som brukade ladda batterierna hemma och sedan 
satte ut dem i fyren igen. Då lyste den så länge det fanns ström kvar i batterierna. 
Tommy Åkerberg som arbetar åt Sjöfartsverket startade ett renoveringsprojekt där 
han tog med sin son André och Nisse Lindholm. 

Under sommaren har de tre entusiasterna varit ute vid fyren och skrapat rost,  
målat och fixat det elektriska. Man har också fått tag på en begagnad solcell. 

Lön för mödan fick man då man anmälde till Sjöfartsverket att fyren fungerade. 
Där tyckte man att de gjort ett sådant bra jobb att man skänkte nya sektorsglas. 

Unikt med den fyr som Medelpads Kustfiskareförbund en gång lät uppföra var 
att man seglade in i farleden på rött sektorssken istället för vitt som det bör vara. 
Ordningen är nu återställd så fyren visar vitt inseglingssken. Den blinkar också två 
gånger per sekund mot en blinkning som är standard. 

     Insänt av Jan	Magnusson

Alingsås angöringsfyr i miserabelt skick
Alingsås angöringsfyr vid Mjörn-
stranden är i det närmaste totalt 
sönderrostad och sönderslagen. En 
i sanning sorglig syn. 

Ansvaret för fyrens skötsel 
vilar på stadens Kultur- och fri-
tidsförvaltning, men därifrån gör 
man inga kontinuerliga kontroller 
av fyrens skick utan förlitar sig på 
att allmänheten skall påtala fel och 
brister. 

Avdelningschefen på för-
valtningen, Bengt-Göran Kullner, 
meddelar nu att hela fyren kom-
mer att monteras ner i månadsskif-
tet september/oktober. Man skall 
göra en ordentlig undersökning av 
den och renovera den under vintern. Till våren skall fyren förhoppningsvis åter stå på 
sin plats och då i ett gott skick. 

	 	 	 	 	 	 Sture	Björnson
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Efterlysning

Hembygds- och fyrföreningar, enskilda och kanske också kommuner ger inte så 
sällan ut böcker eller häften som handlar om den lokala fyren eller där fyren 
finns med i något sammanhang. Jag skulle vara väldigt tacksam för att få tips om 
detta. Vi har ju en rubrik som heter ”Boktips”. Det behöver inte bara vara tips 
om tjocka böcker av kända författare utan det kan vara väl så intressant med ett 
häfte om den lilla lokala fyren. 

Skicka eventuella tips till Maria Elsby, Terrassvägen 3, 450 34 Fiskebäckskil.

      Maria	Elsby

Utflyktsmål i södra Skåne
Sandhammarens fyr och räddningsstation
Ett trevligt mål för helgutflykten kan vara Sandhammarens fyr och räddningsstationen 
med sitt museum som den gamla stationen förvandlats till. De två små husen där museet 
är inrymt härstammar från 1855 då landets första sjöräddningsstation uppfördes i 
Mälarhusen. Stationen flyttades 1891 till Sandhammaren. Räddningsbåten från 1854 
följde då med och ännu idag finns den kvar till beskådande tillsammans med antika 
flytvästar, trossar och en stor raketanordning för sjöräddning från land. 

Alldeles intill räddningsstationen inne i skogen ligger Sandhammarens 29 meter 
höga K-märkta fyr och där finns också en kanon som användes för att varna fartygen 
från att gå på land. 

I april-september skyddas husen bara av grindar så att man kan titta in i museet. 
Det finns också guidade turer. Hur hittar man dit? Kör från Ystad mot Kåseberga och 
sväng efter c:a 4 km höger mot Sandhammaren. Räddningsstationen ligger på vänster 
sida av vägen och fyren på höger.

      Ingmarie	Ahlgren

Vår yngste medlem?

Medlemmarna i Svenska Fyrsällskapet blir allt 
yngre, men frågan är om det är någon som slår lille 
Hilmer Lamberg. Han blev medlem då han var 2½ 
dag gammal.  Kanske var det så att han fick lite hjälp 
med anmälan av pappa Tommy Asplund som är en 
av våra styrelseledamöter. 

Huruvida Hilmer är uppkallad efter överfyr-
ingenjör Hilmer Carlsson kan man bara spekulera i 
säger den stolte fadern.

   Redaktören
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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,, vårprogram, etc), april, augusti 
(med bl.a. höstprogram) 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
Medlemsavgifter verksamhetsåret 2009 och oförändrat 2010.

 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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