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Redaktörens ruta
Så här när våren väl har gjort sin entré hos de flesta, vill jag passa på att tacka 

för alla fina artikeltexter, notiser och inte minst bilder till Blänkets omslagssidor 
som skickats in. Alla mail och telefonsamtal från medlemmar har uppskattats och 
piggat upp under den långa vintern. Det är lätt att smittas av den entusiasm som 
kommer fram i samtal och brevväxling. 

Alla textbidrag tas tacksamt emot. Ibland dröjer det ett tag innan just din 
artikel kommer med, men den som väntar på något gott .... De gamla fotografier 
som bifogas har ett oerhört stort värde även om bildkvaliteten inte skulle vara 
den bästa. Alla bilder som skickas in återgår efter inskanning till avsändaren. 

Alla typer av artiklar har sina läsare, även om berättelserna om fyrlivet förr i 
tiden är populärast. Det jag saknat på senaste tiden är fyrtekniskt textmaterial. 

Trots att vi är Svenska Fyrsällskapet blir det i detta numret ganska mycket 
från vårt grannland Norge. Norge är ett land där man kommit långt med beva-
randet av sina fyrar.

Även om redaktörskapet för Blänket inte har något samband med fyrper-
sonalsdokumentationen vill jag ändå ge en lägesbeskrivning här. Arbetet, som 
nu omfattar dryga 2000 personer, fortskrider. Ännu är vi inte helt nöjda med 
layouten för webbpubliceringen, men den är inte långt borta. 

Många har hört av sig för att fråga om sina fyrsläktingar eller för att bidra 
med information. Det är rörande med vilken glädje och iver man letar i sina göm-
mor efter foton och försöker följa fyrvaktarsläktens förgreningar. T.o.m. från USA 
har man hört av sig. Kontakta mig gärna om du har information eller frågor. 

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

Bengtsson Charles f. 1902 i Brunnby och d. 1982 i Viken
Han tjänstgjorde på Kullen och fyrskeppen Svinbådan, Oskarsgrundet, Kalkgrundet, 
Östra Kvarken, Malmöredd, Falsterborev och avslutade som fyrvaktare 1962 på Vinga 
fyrskepp
Gift m Ebba Maria f. 1899 i Väsby och d. 1987 i Viken
Foto? Föräldrar? Barn?

Berghäll Karl Johan f. 1844 i Morup och d. 1909 i Varberg
Han tjänstgjorde på Morups Tånge och dog i tjänsten såsom fyrmästare på Varberg/
Skrivareklippan
Gift m Anna Maria Olsdotter f. 1851 i Mollösund och d. ?
Barn: Karl Albert f. 1885 och d. 1952 i Göteborg, John Oskar f. 1887 och d.?
Foto? Föräldrar?

       Maria	Elsby
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Ordförandens sektor

Ja, så är det vår och snart är sommaren här igen. Per-
sonligen tycker jag att vi har haft en otroligt underbar 
vinter med all snö och is. Jag har alltid tyckt att skärgår-
den är vackrast under vintern och i år har vi verkligen 
fått bevis på detta. Det är helt underbart att leva nära 
naturen på en ö eller vid vattnet året runt. Man läg-
ger märke till årets alla växlingar från dag till dag, hög-
vatten och lågvatten, vindar och vindriktning etc.   

Ett annat bra sätt att se och uppleva naturen är 
att göra egna eller delta i Fyrsällskapets fyrresor. Då lär 
man också känna många positiva och trevliga medlem-
mar. De som har börjat delta i våra resor återkommer 
och deltar i flera. Genom resorna får man unika chanser att besöka fyrplatser som 
det kanske inte är så lätt att komma till när man försöker göra det själv. Till nästan 
alla fyrplatser behöver man båttransporter, vilket är både svårt och dyrt. I år har pro-
gramkommittéerna överträffat sig själva. Genom dem och med hjälp av några andra 
medlemmar erbjuder Fyrsällskapet mängder av intressanta föreläsningar, fyrutflykter 
till: Nordkoster, Ursholmen, sydöstra Gotland, Falsterbo, Smygehuk, Häradskär, Pater 
Noster, Måseskär, Storjungfrun och Väderöbod samt flerdagars fyrresor till: Island, 
Åland, Norrland (Härnösand till Malören) och norra Bohuslän. Anmäl dig i tid för 
resorna blir snabbt fullbokade.

I förra Blänket nämnde jag att vi till vår stora glädje har påbörjat ett positivt 
samarbete med Sjöfartsverket. Vi hoppas att det kommer att fortgå många år och 
resultera i att flera av Sveriges f.d. bemannade fyrplatser överlever. Vi har redan ut-
arbetat ett grundmaterial som beskriver vad som måste göras och vad Fyrsällskapet 
kan hjälpa till med när någon vill ta över en fyr. Av materialet framgår också vilka av 
våra medlemmar som kan göra vad inom fyrteknik, kontraktskrivande, juridik, orga-
nisationsfrågor, byggnadsminnesarbete, etc. Då vi är en ideell förening ställer alla upp 
gratis, men man får naturligtvis, där godkänt behov finns, ersättning för resekostnader, 
etc. Dessutom blir man rikligt belönad genom intressanta upplevelser och kontakter 
med nya människor samt får delta i ett unikt bevarandearbete. Gänget som jobbar 
med fyrbevarandearbetet hoppas kunna få hjälp från fler medlemmar med fyrkun-
skaper och andra användbara kunskaper. Vi skulle uppskatta om du kontaktar under-
tecknad och talar om vad du tror att du kan hjälpa till med vid fyrövertagande.

Så vill jag avslutningsvis önska er alla en härligt fin fyrsommar med besök på 
intressanta och vackra fyrplatser. Glöm inte bort att besöka öppna fyrar under fyr-
helgen 21-22 augusti och att fira någon av årets 4 fyrfödelsedagar (Agö, Holmögadd, 
Söökojan och Stavik).

     Esbjörn,	Donsö	2010-03-10
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Blenda Johansson–Waldner 
lärarinna och fyrmästarhustru
Bert	Simonsson

Mormor, Blenda Johansson, var född 
1886 och dotter till skräddaren Johan 
Andersson och hans maka Helena 
Andreasdotter-Andersson. Hon växte 
upp på torpet Skälleklev i Tossene 
socken. Det låg ett par kilometer öster 
om Bovallstrand. Mormor hade fem 
syskon. Dom blev tidigt föräldralösa då 
mamman dog 1905 och pappan 1906.

Efter att hon fått ett stipendium 
började hon 1904 på Göteborgs 
Privatseminarium. Vid 19 års ålder 1905 
utexaminerades hon som lärare. Första 
befattningen blev i Hasselösund vid 
Smögen. Där fick hon ta hand om årskurs 
1-7. Efter några år i Hasselösund sökte 
hon arbete hos Lotsverket som lärare 
vid ”lotsbarnskolan”. Hon tjänstgjorde 
bl.a. på Måseskär, Pater Noster och 

Skrivareklippan utanför Varberg. Till 
Väderöbod kom hon 1912.

På Väderöbod bodde då två 
familjer med många barn, Uhrberg 
och Gyldén. Dessutom två ungkarlar 
Thorsten Waldner och Ragnar Hållberg. 
Min morfar, Thorsten Waldner, vann 
dragkampen om mormor. Dom 
förlovade sig sommaren 1913 och gifte 
sig i september samma år. 1914 föddes 
min mamma, Signe, och då blev mormor 
maka i en fyrfamilj på heltid. Det livet 
innebar bl.a. förflyttningar mellan olika 
fyrplatser.

Första anhalten blev Klöfskär 1916. 
Där fick morfar en fyrvaktartjänst. 
Närmaste ort var Hunnebostrand. 
Fyrplatsen var så liten att det bara fick 
plats med ett hus. Det inrymde två 
familjer samt själva fyren. Mormor fick 
ibland vikariera som fyrbiträde. 

Min mamma fick tre syskon. 
Albert föddes 1916 när de bodde på 
Klöfskär. Torborg föddes 1919 och 
Kalle 1920. Mormor hyrde in sig i god 
tid i Hunnebostrand och Fjällbacka när 
barnen föddes. 

Efter 1 år på Klöfskär blev en 
fyrvaktartjänst ledig på Väderöbod. 
Morfar sökte och fick tjänsten. Fyrmästare 
blev han 1925. Han var då Sveriges 
yngste fyrmästare 37 år gammal. 1935 
flyttade familjen till Ursholmen och  
sista anhalten blev Vinga 1942-1951. 

Väderöbod, där mormor bodde i 
22 år, var en mycket isolerad plats. Svår 
att ta sig till annat än under gynnsamma 
förhållanden. Telefon blev indragen i 
början av 30-talet. Dessförinnan skedde 

Blenda	Johansson-Waldner
Ur familjealbumet
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all kommunikation med signalflaggor till 
Väderöarna. Man var därför tvungen att 
ha en god kunskap om väder och vind. 
Detta illustrerades i dikten Istiden. Den 
skrevs av mormor vintern 1921-1922. 
Då var Väderöbod helt isolerad från 
fastlandet en längre tid. Här följer några 
verser:

Dimman	brer	sin	gråa	päll
skymmande	himmelsljusen.
Fyrarna	strålar	i	enslig	kväll
sila	sig	mellan	husen.
Havets	liv	synes	kvävt	och	dött
alltsedan	övermakten	mött.
Bidande	friska	brisen
som	kan	betvinga	isen.	

Inne	är	sömnens	och	vilans	tid.
Signade	stund	för	den	trötte.
Barnens	ängel	med	sömnens	frid
nyss	de	små	kära	mötte.
Far	med	en	bok	sig	i	fyren	satt.
Sömnens	timmar	bli	få	i	natt.	
Mor	låter	nålen	vila.
Endast	tankarna	ila.

Soven	sött	mina	kära	små
soven	till	ljusa	dagen!
Natten	är	tryckande	mörk	och	grå
midnattstimmen	är	slagen.
Men	det	blir	morgon	väl	än	en	gång,	
och	blir	blott	böljan	löst	ur	sitt	tvång
kommer	väl	vad	det	lider,	
ljusare	bättre	tider.

Fyra gånger varje månad fick tjänstebåten 
användas till landresor. I god tid skulle 
alla hushållen göra sina inköpslistor. 
En eller två stora ”knäppetinor” av 
trä och en 15 liters mjölkspann per 
hushåll. I Fjällbacka lämnades listorna 
in i respektive affärer. På sommaren 
höll mjölken sig högst två dagar. Sedan 
sattes en del av till filbunkar och resten 
kokades upp. Fisk köptes nästan aldrig. 
Den fanns i havet utanför ön. 

En isvinter kunde medföra lång 
isolering. Med mjöl och gryn, socker, 
salt, torkad frukt, ärtor, bönor, kaffe, te, 
kakao och andra hållbara varor var det 
inga större bekymmer. Smör packades 
i krukor och saltlake hälldes över. Ägg 

Väderöbods	fyrplats	1935																																																				Foto: Föreningen Väderöbod	
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lades också i stenkrukor varefter utspätt 
vattenglas slogs på. Äggen höll sig några 
månader. Potatis köptes på hösten för 
minst 7-8 månaders behov, samt stora 
påsar med morötter och kålrötter. Se-
nare på hösten köptes en halv gris av nå-
gon bekant bonde. Stek- och kokefläsk 
saltades i ett laggkärl. Övrigt kött stektes 
och konserverades i glasburkar. Sedan 
var matkällaren laddad för vintern. 

Till mat och dryck hör också dricks-
vatten. På Väderöbod fanns inget grund-
vatten. Man fick använda regnvatten. 
Det togs från hustaket. När det regnat 
så taket var rent kopplades det via rör 
till en gryta och från grytan rann vattnet 
genom ett sandfilter till en gjuten bas-
säng. Till tvätt och bad användes vatten 
från en damm. 

När mormors egna barn nådde 
skolåldern var lotsbarnskolan indragen. 
Det var för lite barn på Väderöbod. Min 

mamma Signe, som var äldst, började 
skolan 1921. Hon blev inackorderad 
hos ”tant Manda” i Fjällbacka. Som 7 års 
flicka fick hon vara hemifrån 3½ månad 
i sträck. Jullovet var efterlängtat. På den 
tiden var det 2 månader långt, december 
och januari. Vårterminen var 4½ månad 
bara avbruten av påsk- och pingstlov. 
När dom övriga barnen blev skolpliktiga 
hyrde mormor in sig i Fjällbacka. Morfar 
var då ensam på Väderöbod. 

På sommaren tog morfar med sig 
familjen på båtsemester i Bohuslän. Min 
mamma berättade att en semester hyrde 
morfar en droska en heldag. Dom åkte 
från Fjällbacka till bl.a. Strömstad.

Efter att ha bott 44 år på olika fyr-
platser längs Västkusten flyttade mor-
mor efter morfars död, till Ängholmen 
nära Långedrag i Göteborg. Hon dog på 
sin 90-årsdag 1976. 

Familjen	Waldner,	 fr.v.	Torborg,	Thorsten,	Albert,	 Blenda	 och	 Karl.	 På	 bilden	 saknas	
äldsta	dottern,	Signe	(artikelförfattarens	mor)																																					Ur familjealbumet
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Nobelpristagarens	far	byggde	Sveriges	unika	fyrar
Mats	Carlsson	Lénart

Heidenstammarna är ett svenskt bidrag till den internationella fyrbyggnadskonsten. 
De ståtliga rödmålade gjutjärnsfyrarna som reser sig på utskär som Pater Noster och 
Utklippan. Dessa öppna ”meccanofyrar” har namn efter sin skapare, överingeniör 
Nils Gustaf von Heidenstam, far till skalden och nobelpristagaren Verner.

Idag lyser Pater Nosters 
ståtliga fyrtorn åter rött 
och nytt ute på de farliga 
skären där Marstrandsfjor-
den blir Skagerack, men 
i decennier innan den 
omtalade femåriga reno-
veringen relativt nyligen 
stod Nils Gustaf von Hei-
denstams mest praktfulla 
fyr och rostade. För Pater 
Noster är inte bara den 
stiligaste av ”heidenstam-
mare” utan också den mest 
utsatta – pinad av Väster-
havets salta vatten. 

Heidenstams koncept för fyrbyggande gick ut på att 
fyren konstruerades av gjutjärnsdelar på en mekanisk 
verkstad i land. Som en jättelik byggsats transportera-
des sen delarna ut till skäret där fyren skulle stå och 
kunde där förhållandevis snabbt resas och tas i drift. 
Tidigare hade Sveriges fyrar byggts från grunden på de 
öar och skär där de skulle stå, i antingen sten eller trä. 
Både materialet och byggnadsmetoden som Heiden-
stam introducerade var något helt nytt. Det blev enk-
lare, snabbare och billigare att bygga fyrar. Däremot 
visade det sig senare att underhållskostnaderna blev 
stora, särskilt på heidenstammarna längs Västkusten 
där rostangreppen var extra hårda.

Nils Gustaf von Heidenstam var av gammal sjö-
officerssläkt och det var självklart att han skulle följa 
släkttraditionen. Han föddes 1822 på Sörby boställe 
utanför Ronneby och fadern var chef för Blekinge 
båtsmanskompani. Den unge Heidenstam gick in i 
flottan vid 14 års ålder och visade snabbt framfötterna, 
men redan tre år senare lämnade han den sjömilitära 
karriären för att i stället bli ingenjör. År 1849, vid 27 
års ålder, återknöt han dock kontakten med hav och 
kust då han anställdes som ingeniör vid Fyr- och båkin-
rättningen – Sveriges fyrväsende var då ännu en militär 
angelägenhet som löd under Amiralitetet. 

År 1849 fanns ännu bara ett fåtal fyrar längs Sve-
riges kuster och Heidenstam såg genast behovet av en 
utbyggnad. 1857, efter en rad omfattande resor längs 
landets kuster, lämnade Heidenstam in sin stora plan 
för byggande av fler fyrar, närmare bestämt elva fyrar 
och ett fyrskepp. Strax efter blev han utsedd till över-
ingeniör. Nils Gustaf von Heidenstam var i ett 30-tal 
år det svenska fyrväsendets organisatör.

Upprinnelsen till att Heidenstam utvecklade en 
egen typ av fyr och metod för fyrbyggande var förhål-
landena på Gotska Sandön, en av de första platserna 

Nils	Gustaf	von	Heidenstam
         Foto: 
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fyrbyggaren gav sig i kast med efter att 
hans fyrplan för riket antagits. Heiden-
stam menade att såväl stentorn som trä-
torn skulle drabbas av sättningar på öns 
sandiga mark. Därför ritade han en fyr i 
järn, en fackverkskonstruktion som sat-
tes fast i sanden med långa skruvpålar. 
Till skillnad från de senare heidenstam-
fyrarna har tornet på Gotska Sandön en 
träbeklädnad.

De första ”riktiga” heidenstam-
marna med helt öppna torn (det smala 
trapptornet i mitten undantaget) mon-
terades 1862-63, dels på Häradskär i 
den östgötska utskärgården och dels på 
Sandhammaren, Skånes sydostligaste udde. 
Sedan följde en rad liknande torn, bl.a. 
på Väderöbod och Utklippan, men inget 
av Heidenstams svenska fyrprojekt var 
lika utmanande som att bygga en fyr på 
de farliga Pater Noster-skären, i havet 
nordväst om Marstrand. Fyrtornet Pater 
Noster byggdes – liksom flera andra hei-
denstammare – på Ludvigsbergs Meka-
niska Verkstad i Stockholm och delarna 
fördes ut till de ökända skären nordväst 

om Marstrand. Heidenstam övervakade 
personligen arbetena i två somrar. Famil-
jen hade han med sig, men sonen Verner 
vantrivdes med de salta vågorna och vin-
darna. Han längtade i stället till Olsham-
mar, familjens lantställe vid Vättern.

Nils Gustaf von Heidenstams sista 
stora projekt var att på finskt uppdrag 
bygga en fyr på Bogskär, en ytterst liten, 
men för sjöfarten mycket farlig, ensam 
klippa, ute i havet cirka 60 kilometer 
söder om Åland. Även detta ”omöjliga” 
projekt lyckades Heidenstam med.

I augusti 1882, invigdes högtidligen 
Bogskärs fyr, den sista av Heidenstams 
stora fyrar – men ingen riktig ”heiden-
stammare” och även den av överingeniö-
rens fyrar som skulle få den kortaste 
tillvaron. Under första världskriget för-
stördes Bogskär av ryssar och tyskar. 

I Sverige står de flesta av Heiden-
stams fyrar kvar, av de sanna ”heiden-
stammarna” är det bara Väderöbod som 
är borta.

Privat tycks Nils Gustaf von Hei-
denstam ha varit en olycklig människa. 

Grimskärs	fyrplats.																																																																								Foto: Emil Blomberg
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Om hans äktenskap med Magda Rütter-
sköld var svalt så var relationen till sonen 
Verner iskall. Far och son tycks tidigt ha 
börjat förakta varann. Natten till sin 
65:e födelsedag, den 2 juni 1887, i ar-
betsrummet i den Heidenstamska villan 
på Karlavägen i Stockholm, sköt sig Nils 
Gustaf von Heidenstam i huvudet med 
sin pistol. Sonen Verner fann honom på 
morgonen i en blodpöl på golvet. 

I ett testamente meddelade fyrbyggaren 
sin sista önskan – att bli kremerad. Nils 
Gustaf von Heidenstam ska ha varit en 
av de allra första i Sverige i modern tid 
vars kropp brändes. Askan skulle enligt 
testamentet spridas över Vätterns vat-
ten, utanför Olshammar, vilket den bli-
vande nobelpristagaren Verner von Hei-
denstam gjorde en tid efter dödsfallet. 

HEIDENSTAMS FYRAR

”Heidenstammare”
Sandhammaren (1862)

Häradskär (1863)

Måseskär (1865)

Väderöbod (1867)
Pater Noster (1868)
Utklippan (1870)
Kapelludden (1872)
Rödkallen (1872)
Svenska Högarna (1874)
Pite Rönnskär (1905)

Övriga (urval)
Grimskär (1849)
Malören (1851)
Stora Fjäderägg (1851)
Hjortens udde (1852)
Fjuk (1852)
Gotska Sandön (1859)
Bogskär (1882)

Från början två torn, det ena flyttat till Pite Rönnskär 
1904-05
Byggd på Hellefors bruk i Västmanland
Byggd på Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm
Sveriges första fyr med roterande lins
Byggd på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg
Heidenstamfyren ersattes med en ny fyr 1978
Heidenstamfyren riven 1969
Fyren släckt 1977 men återtänd 2007

Ritad av A.T. Gellerstedt
Fyren släckt 1972
Byggd på Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm
Fyrtornet första gången monterat 1862 på
Sandhammaren. Fyren släckt 1973

Fyren riven 1944

Fyren riven 1909

I Finland. Fyren förstörd under första världskriget
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Utvaer
Arne	Spångberg	(foto Siri Vabö)

Den svartgrå 38-fotaren ”Fjordcruise” 
klättrar kraftfullt på vågkammarna och 
dyker som en val i dalarna och får en me-
ter svinkallt havsvatten över strålkastare, 
ventiler och däck. Hagel och regn piskar 
vindrutorna och torkarna bävar när vi 
oförfärat går utomskärs och får in Nord-
atlanten från norr. GPS- och radarskär-
marna lyser dock tryggt i styrhytten och 
skippern Sigve Lerpold pekar ut färdmå-
let i fjärran; Utvaer fyrstation, Skandina-
viens västligaste fyr och boplats.

Utanför fyröarna finns ingenting, 
ingenting och sedan, tvåhundra nautiska 
mil västerut, skotska Shetland, som förr 
faktiskt var norskt.

Utvaer ligger åtta kilometer väst om 
Ytre Sula i Solund kommun och ytterst 
i Sognefjorden. Positionen är 61 2’18 N/ 
4 30’42 E. Den 20,4 mil långa Sogne-
fjorden är förresten världens näst längsta 
fjord efter Scoresby Sund på Grönland. 
Det kan också sägas att ”Knappen” på 
södra Ytre Sula är ett välkänt sjömärke 
för sjöfarare i området.

Sigve är rutinerad sjöman och 
däcksofficer med stor erfarenhet av 
både kryssnings- och fraktfart på fjärr-
ran hav och hemmavid. När det kränger 
som värst och Fjordcrusie guppar som 
en anka i skummet efter brytningarna, 
plockar han upp mobilen och läser ett 
sms. - Fast visst, småler han. Lite råddigt 
är det allt. Och det beror på att vi har 
storm kvar i vattnet. Vi hade busväder 
förra veckan och sådant sitter i. Han 
pekar ut huvudleden Straumfjorden i 
nordväst och berättar att havet väster ut 
är ett myller av grynnor. - Vi säger att 
vattnet är ”orent”. Ett par hundra har vi 
nog och de lurar på mellan en och tre 
meters djup. Så där får man passa sig. 
Eller som en Utvaer-kännare slog fast i 
norska dagstidningen Aftenposten:
- Både i storm och i stilla väder är far-
vattnen runt Utvaer krävande. Man bör 
använda stor båt eller turbåt. Oavsett 
vilket man väljer väntar en helt unik 
upplevelse.

Utvaer	fyrplats,	Bergen,	Norgeö
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Sigve har fått upp ångan och berättar att 
Fjordcruise då och då är ambulansbåt, 
även om den också kör turister, lokalt 
boende och charter. -Så det händer att 
vi har haverister och sjuka personer om-
bord. Det kan vara väldigt dramatiskt.

När vi helskinnade styr in i den 
skyddade viken på Utvaer upphör reg-
net och solen bryter genom. I väst slår 
tremetersvågor över Steinsöy som på ett 
vykort. Ön är Skandinaviens västligaste 
icke bebyggda punkt.

-Jo, jag tackar jag, säger fotografen 
och reser sig och tinar upp de vita kno-
garna som den senaste timmen klämt 
hårt om bordsskivan i hytten. Jag plockar 
upp papper och pennor som gett sig iväg 
under turen. 

Sigve lägger till vid Utvaers höga 
betongbrygga, stänger av maskin, en 
MTU diesel på sexhundra hästar, och 
önskar oss välkomna. Rakt fram ses ett 
båthus på vars vägg det hänger en skylt 
med ordet ”Paradiset”. Till höger leder 
en grus- och stenförstärkt stig till den 
vinröda trettioen meter höga gjutjärns-
fyren. Ledstången till höger är lika röd 
och nödvändig i hård vind. Till höger 
om fyren ligger f.d. personalbostäderna 
och rakt fram maskinhuset. På fyrtornets 
norrsida hukar den vita bifyren i järn 
från 1952.

Sigve låser upp och vi påbörjar faj-
ten mot de hundratjugotvå trappstegen 
till toppen. Väl uppe får vi veta att man 
i klart väder ser Ulriken i Bergen. Det är 
fjället som omger staden. I söder kan den 
totalt 472 meter höga oljeplattformen 
Troll skådas. Den står åttio kilometer 
nordväst om Bergen. Ett stenkast från 
oss ses ensliga Utvaer skola som byggdes 
1939 och som mest hade ett tjugotal 
elever.

På Utvaer byggdes på medeltiden 
Sankt Clemens kapell med gravplats. 

Clemens I var påve i Rom år 91 till 101, 
men dömdes till döden för att han gått 
över till kristendomen. Han slängdes i 
havet med ett ankare om halsen och blev 
senare sjöfararnas skyddshelgon. Kapel-
let blev cirka sju gånger sex meter och 
försågs år 1641 med en klocka som i dag 
kan beskådas i Heibergske samlingarna i 
folkmuseet i Kaupanger. Verksamheten 
pågick till 1718 då kapellet monterades 
ned.

På 1600-talet drev Bergensen och 
Jacobsen fiskmarknad och lanthandel på 
Utvaer. Jacobsen var Kungens man på 
stället och styrde och ställde, men fick 
bekymmer när skotska pirater dök upp 
och rånade kapellet. Man vet också att 
Utvaer år 1790 hade ”sextio rykande pi-
per”, det vill säga skorstenar. I området 
ska det vid något tillfälle ha bott runt 
tvåhundra personer. De flesta av dem 
fiskare som knäckte extra som lotsar.

Beslut om att bygga Utvaer fyr fat-
tades 1896 sedan Bergens Kustskeppar-

Överdelen	av	Utvaer	fyr
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förening slagit näven i bordet om den 
bristande sjösäkerheten. Farvattnet runt 
Utvaer kokade vid tidpunkten av sill och 
kryllade av fiskebåtar. Flytetygen var 
dock enkla och saknade ofta navigations-
hjälpmedel. Många slogs sönder mot lu-
riga grynnor och gick under i hård sjö. 

Myndigheten anslog 165000 kro-
nor för bygget och anlitade S.H. Lundh 
& Co, som hade sin verkstad i Frogner-
kilen i ”Christiania”. Lanternin inskaf-
fades från anrika Barbier & Co i Paris. 
Monteringen började 1898 och fyren 
premiärtändes 15 september år 1900. 
Då hade en fyrvaktare anställts liksom 
en fyrassistent och en reservassistent. De 
huserade i fyrbostaden som försetts med 
tre lägenheter. Basen fick tre rum, assi-
stenten två och tredjemannen fick klara 
sig med ett rum. 

Fyrassistenten hade tillgång till tjugo-
fem procent av öns areal och anlade en 
odlingslott på öns södra spets som kom 
att kallas Paradiset. Här odlades bland 

annat svarta och röda vinbär. På grund 
av jordens salthalt blev skördarna be-
skedliga.

År 1869 ska det ha funnits över fyra-
hundra sillfiskare i Solund. Det betydde 
att alla arbetsföra män, utom två, var fis-
kare. Sanningen var att många av dem 
också var bönder, åtminstone sommar-
tid. Det låg mycket pengar i sillen och 
fiskarna blev förmögna. Många byggde 
hus för pengarna, så kallade ”skrythus”. 
Det var eleganta skapelser i två etage. 
Fast när fisket försämrades gick flyttlas-
sen norrut och även till Amerika. 

När andra världskriget bröt ut och 
kollaboratören Vidkun Quisling skämde 
ut sig genom att bli Hitlers springpojke, 
drabbades även Utvaer. Det sägs att 
Quisling dock hade klent stöd i Sogn 
och Fjordane. Totalt 396 personer ska ha 
tillhört nazisterna. De flesta av dem var 
norska flickor som förälskat sig i tyska 
unga soldater.

Utsikt	inifrånUtvaers	lanternin.
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Tysk trupp anlände i februari 1944 och 
tog kontroll över fyrön. De monterade 
två luftvärnskanoner som täckte nästan 
360 grader. Några hus kom dock i vägen. 
De byggde också skyttegravar i väst. Mot 
krigsslutet började ockupanterna förflyt-
ta trupp sjövägen från Norge till centrala 
Europa. Det fanns då cirka 300000 tyska 
soldater i Norge. 

De allierade beslutade förstöra så 
många navigationshjälpmedel som möj-
ligt längs den ”ökända” norska västkus-
ten, inte minst fyrar. Fast den 16 februari 
året därpå satte tyskarna kaffet i vrång-
strupen. Från ingenstans dök plötsligt 
Mosquitos och Beaufighters från Royal 
Airforce upp med vrålande motorer och 
bomber i lastrummet. Kanonerna på Ut-
vaer hade inte en chans när planen flög 
in över ön via den skymda sektorn. På 
några minuter var Utvaer ett brinnande 
inferno. Fyren hade halshuggits och res-
terna av lanternin och balkongen låg på 
backen. Fyrbostaden och uthuset brann. 
Tre tyska soldater omkom. Resten stan-
nade kvar på ön till freden. De levde en-
kelt i den nedbrända fyrbostadens grund 
som de täckt med ett tak.

År 1948 inleddes reparationsarbetet 
på fyren. Huvudfyren fick ny lanternin 
och lins av 3:e ordningen 
och blev av med en våning 
på toppen. Linsen blinkade 
sedan med vitt sken var 
trettionde sekund och nåd-
de 18,6 nautiska mil.

Intill fyren byggdes 
1952 en bifyr med klippljus 
mot norr och det grynnrika 
vattnet vid Nordholmene. 
Räckvidden blev 11,9 nau-
tiska mil. Klippfyren växlar 
ljus och mörker i lika inter-
valler. År 1954 installerades 
radiofyr som sände ut pejlingsbara radio-

vågor för positionsbestämning. Också en 
ny fyrbostad uppfördes, fast på en ny 
plats. Fyren automatiserades och avbe-
mannades 2004.

År 1985 bodde det bara två familjer 
på Utvaer. I dag bor endast sjömannen 
Jon A året runt på ön. Fast han var inte 
där vid vårt besök. På sommaren kom-
mer semesterfirarna ut till sina hus. Fa-
miljen Thorsens bor sjuttio meter från 
fyren och huserar i Skandinaviens väst-
ligaste bostadshus. Stugan är fyrtioåtta 
kvadrat och sjutton år gammal.

Solund kommun ansvarar för Ut-
vaer fyr och funderar som bäst på hur de 
ska ordna det med underhåll och turism. 
Man har inlett försök med övernatt-
ningar för turister och det lär ha slagit 
väl ut. 

Vi bordar åter Fjordcruise och stävar 
sakta hemåt över Sognesjön i lugn sjö. Vi 
tar sedan bussen till Krakhella brygga 
där rutebåten M/S Fjordprins är klar för 
avgång till Bergen. Och som vanligt, när 
det gäller rutebåtarna, blir det en förnäm 
och bekväm tur med ett par grillade kor-
var och några öl från serveringen.

Utvaer	samhälle
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Några	minnen	från	mitt	fyrskeppsliv
Johan	Mattsson	(insänt av dottern Wera Johansson)
Artiklarna har 1982 varit publicerade i ”Aktuellt från Sjöfartsverket” 

Johan Mattsson (1887-1985), 
då 95-årig fyrskeppsveteran från 
Gräsö, Öregrund, berättar här 
några minnen från sitt fyrskeppsliv 
bl.a. om en sommarsäsong på 
fyrskeppet Västra Banken och om en 
dramatisk händelse med fyrskeppet 
Grundkallen 1915-1916.

Att vi lever i förändringarnas tidevarv tror jag ingen kan undgå att känna av. Tidevarv 
går i graven och nya uppstår. Epoker förändras och på människans påhitt tycks det 
inte vara någon ände. Detta syftar på fyrstaten, som från en blomstrande rörelse 
krupit ner till ingenting.

En sommarsäsong på fyrskeppet Västra Banken

En tillbakablick på fyrskeppens tid ger 
mig anledning att teckna upp lite min-
nen. Jag börjar med Västra	Banken, dit 
jag efter tjänstgöring på båtarna Vega, 
Stockholm och Gävle klev över ute på 
stationen i början av juni 1914. Då be-
stod besättningen av fyrmästare Johan 
Christian Möller, fyrvaktare John Leonard 
Ahlinder, maskinist Jan Andersson, fyr-
biträdena Mathias Lundberg och Axel 
Konrad Höjer samt kocken Helmer 
Jansson – alla nu borta, och tankarna 
stannar vid minnet av dem.

Västra Banken – en god sjöskuta
Västra	Banken var en god sjöskuta, vilket 
bevisas av att kött-, fläsk- och silltunnor 

kunde stå osurrade nere i kölrummet. 
Alla manskapshytter låg under huvud-
däcket. På huvuddäcket låg mässen, kö-
ket, maskinskajlejtet med nedgång till 
maskinrummet och mistluren. För om 
mässen fanns ett rymligt fördäck med 
ett kraftigt ankarspel samt diverse skåp. 
Fyrmästarens kajuta och sovhytt låg 
akteröver.

Arbete och fritid
Arbetsdagen var oregelbunden, bero-
ende på sjögången och skutans rullande. 
Arbetena var rengöring, putsning, rost-
hackning, målning samt destillering av 
sjövatten till färskvatten c:a en gånger 
per månad. Vakterna gicks efter upp-
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gjord lista, både dag och natt, och det 
var alltid en man på däck.

Fritidssysselsättningarna var A och 
O för alla. Mest arbete var att tillverka 
fisknät. Både svarv och hyvelbänk fanns, 
där ofta någon övade sina färdigheter. 
Särskilt minns jag Höjer, som varje år 
tillverkade ett halvt skepp i trä – både 
segel och skrov – vilket blev en mycket 
prydlig tavla när det kom inom ram. 
Själv riggade jag under året upp en mo-
dell av ett barkskepp. Läsning, kortspel, 
schack och grammofon var andra tids-
fördriv. Jag minns ännu grammofonski-
van ”Skråköping-Kråkvinkel järnväg”. 

En stund som ingen missade var när 
vi fick höra Höjer berätta om när han 
och en sjöman till från Gräsön, Oskar 
Nordberg, var med en expedition till 
Sydpolen och letade efter Nordenskiöld 
år 1900-1901. Då var alla idel öra.

Varje morgon kl. 8 togs vatten-
vikt och temperatur för SMHI. Dessa 
uppgifter insändes månadsvis, eller vid 
passande landförbindelse. Fyrmästaren 
kunde se i det glas, i vilket han vägde 
vattnet, när det började innehålla plank-
ton. Då var det dags att börja lägga ut 
sköten och fiska strömming. Men detta 
inträffade inte förrän i augusti eller sep-
tember månad.

”Koka, eller följa med iland!”
Tiden gick, och jag började känna mig 
inkörd i förekommande arbeten. Men 
säg mig den glädje som varar. Lotskapte-
nen Jakobsson kom ut med lotsångaren 
strax efter midsommar och bestämde att 
jag skulle bli kock. Jag protesterade, ty 
jag kunde inte ens koka kaffe. Men lots-
kaptenens ord var att ”koka, eller följa 
med iland!” På det beskedet fanns det 
bara ett svar, och det blev ”Jag kokar”. 
Helmer lovade att hjälpa mig, och det 
gjorde han. Matsedeln var inte särskilt 

växlande. Den bestod mest av salt mat, 
ärtor, bönor, gryn och konserver. Det 
kom ut ett stycke färskt kött vid varje 
landresa. Kyl- eller frysskåp fanns ej då, 
så det färska köttet hängdes i en därför 
konstruerad påse utan botten och his-
sades upp i masten, där det förvarades 
i både en och två veckor. Jag minns att 
sista biten såg ganska oaptitlig ut med 
grönt slem över hela köttet. Men jag för-
säkrar att efter en avtvättning och kok-
ning var det mycket gott, och så fint kött 
går nog ej att köpa.

Fast mark under fötterna
Landresor med motorbåten företogs i 
regel varannan vecka av två man, vilka 
skiftades efter en oskriven ordning. 
Meningen därmed var, att varje man 
fick komma iland och känna fast mark 
under fötterna en gång under somma-
ren, ty någon semester fanns ej då. Jag 
drar mig till minnes vad gamle fyrgub-
ben Mattsson berättade för mig en gång 
i min barndom. Han såg inte ett enda 
grönt löv under fyra sammanhängande 
år. Lotsångaren drog då ut fyrskeppen i 

Fyrskeppet	Västra	Banken
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april och hämtade iland dem före jul. 
Mattsson slutade på Finngrundet på 
1880-talet. En lotsångare, som hette 
Ring, fanns visst på den tiden.

Krig
I mitten av augusti kom en lastbåt upp 
under aktern och någon från bryggan ro-
pade: ”Jag är Anderberg. Kom över hit 
så får ni tidningar. Möller kan komma 
med och prata.” Roddbåten var snart i 
sjön, och Möller var med. Anderberg var 
nämligen en gång Möllers navigations-
kamrat i Härnösand. Vid återkomsten 
med båten fick vi veta att krig brutit ut 
i Europa och att det pågått en vecka. 
Varken gnisttelegraf eller radio fanns på 
den tiden. Krig – vad skulle det få för 
konsekvenser? Krig var för oss en helt ny 
företeelse. ”Vi får väl snart lämna statio-
nen och gå iland”, tänkte vi. Vakttjänst-
göringen blev skärpt, och en rädsla kom 
över oss alla. Dagarna gick, och sjöfarten 
minskade synbarligen. Lotsångaren kom 
ut som vanligt med post och proviant, 
men någon landgångsorder fick vi ej. Vi 
fick ligga kvar på stationen till veckan 
före jul, då isen kom och tvingade oss 
att lätta ankar.

Höjer i toppkulan
Denna resa in till Öregrund kunde 
ha slutat mycket illa. Toppkulan på 
masten skulle nedtagas så fort skutan 
lämnade stationen, och arbetet påbör-
jades i Grepen med att görlingar och 
block gjordes i ordning. Toppkulan var 
av spjälor och i två halvor, som surrades 
mot varandra på var sin sida om masten. 
En liten lucka fanns på babords halva av 
kulan, så att en man hade möjlighet att 
krypa in.

Nu beslutades att styrbords halva 
skulle tagas ned först, varför alla man 
infann sig vid styrbords görling, medan 
Höjer gick upp i kulan för att lossa bäns-
larna. När det var klart skrek Höjer ett 
”Passa på!” och sparkade till mot masten. 
Men ve och fasa! Han hade lossat bäns-
larna i den halva han satt i! Den kom 
susande i däck med Höjer i. Kulan blev 
ju kras, men avvärjde smällen, så att 
Höjer kröp levande fram ur spillrorna 
och med alla ben i kroppen hela. Doktor 
Huss i Öregrund konstaterade att ”Den 
mannen hade mer att leva för”. 

Vi lade upp för vintern i Öregrund 
varefter jag år 1915 kom på Grundkal-
len – och slapp koka!

När vi på våren 1915 påbörjade utrust-
ningen av fyrskeppen vid Öregrunds 
varv, fick jag flytta över till Grundkallen 
och slapp ifrån min kocksyssla som jag 
hade på Västra	 Banken föregående år, 
och som jag ej kände mig nöjd med. 

En veckas semester
Vilken dag vi gick ut till stationen kan jag 
nu inte minnas, men vädret var härligt 

Fyrskeppsåren 1915 - 1916

När jag tänker tillbaka på mina fyrskeppsår 1914-16 märker jag att luckorna mellan 
ihågkomna episoder blir allt längre, men nu ska jag komma ihåg några tilldragelser. 

och sjön stilla. Grundkallens besättning 
var då: fyrmästare Carl Johan Gräsman, 
fyrvaktare Karl August Ström, maskinist 
Erik Walfrid Hessler, fyrbiträde Konrad 
Eugén Häggroth, extramannen Eskil 
Alm och kocken Zetterberg, vilka alla 
nu är borta – frid över deras minne. 

Vi fick bli med om något nytt den-
na sommar, vi fick nämligen en veckas 
semester var. Det var första året någon 
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hört talas om semester på fyrskepp, och 
jag tror att det var lika på alla fyrskepp. 
Semestervikarie under hela sommaren 
var Sjöström. Denna ledighet inverkade 
på landresorna, ty nu måste vi göra en 
landresa varje vecka. Jag kommer ihåg 
i vilken sjögång motorbåten ibland sjö-
sattes. De mannar som skulle gå i land 
placerade sig i båten, som firades ned till 
relingen. Där fick man vänta i många mi-
nuter tills det ögonblick kom, då skutan 
mellan någon sjö låg så stilla att båten 
med fart kunde firas och patenthakarna 
ryckas loss. Så fort båten kom i fritt vat-
ten var spänningen över. Hela sommaren 
passerade utan några båtolyckor. Grund-
kallen låg ju inte så långt ut till havs, 
c:a 30 minuters gång till Klacken och 30 
minuter till Svensbergen.

Dramatik
Sommaren och hösten 1915 gick pro-
blemfritt, vill jag minnas. Lotsångaren 
kom enligt ordningen ut med post och 

proviant. Någon lastbåt stannade upp 
ibland och lämnade tidningar. En dag 
minns jag att vi sköt några varningsskott 
för en båt som norrifrån stävade in över 
grunden.

Julen förflöt stilla, och medförde 
inga särskilda tilldragelser att minnas. 
Men efter jul kom de dramatiska situa-
tioner, som etsat sig in i minnet. Finn-
grundet hade haft hjälp en dag av Vega 
och kanonbåten Svensksund in till Öre-
grund. Västra	Banken måste en dag efter 
jul lämna sin station för is och gick mot 
Öregrund, men Grepen var helt stängd 
av isen, varför man vände och gick runt 
Örskär ned mot Grundkallen. Vi fick en 
förnatt se en klar, mycket kraftig lanterna, 
som kom från Örskär och styrde rätt på 
Grundkallen. Vädret var alldeles lugnt, 
men natten becksvart. Gissningarna blev 
många. Vi hade ju inte sett en båt på fle-
ra dygn, men när lanternan kom fram såg 
vi att det var Västra	Banken som stagat en 
fyrlampa till lanterna – därav det kraf-

Västra	Banken	och	Grundkallen	i	isen	utanför	Tjockö	nyårsdagen	1916.
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tiga ljuset. Banken fick en tross och lade 
sig akterom. Resonemangen började och 
utsikterna ventilerades, men ingen visste 
då att vi hade det värsta äventyret kvar.

Is
I gryningen av kommande korta vinter-
dag kastade Banken loss och stävade ned 
mot Understen och Ålands hav. Vi iakt-
tog dem ständigt i kikaren. Vid middags-
tid började de gå i sick-sack där nere, så 
vi sade oss att: ”Nu träffade de säkert på 
is.” Mycket riktigt, det var is där nere så 
Banken kom tillbaka i skymningen och 
lade sig på nytt akterom Grundkallen.

Men ve och fasa! På förnatten kom 
isen, så Grundkallen började plöja en 
ränna i det spegelblanka, tunna istäcket. 
Första åtgärden var att lägga av Banken, 
som själv fick droppa i sitt ankare. Jag 
minns att de följde med isen ett gott 
stycke innan ankaret tog. Andra åtgärden 
var att starta maskinen för att hjälpa kät-
tingen och ankaret. Fram på natten kom 
isen mer från SV, så att Banken började 
plöja en egen ränna på Grundkallens 
styrbordssida. Vi drev akteröver med 
isen tills kättingen styvade upp helt från 
ankaret. Då kunde dess tyngd tillsam-
mans med maskinen få fart på skutan ett 
stycke, tills den åter fastnade och följde 
med isen akteröver igen. Samma förlopp 
upprepades ideligen under natten. Hur 
många gånger tog ingen reda på. Västra	
Banken hade samma äventyr som vi ett 
stycke bort. 

Den natten var det allemansvakt, 
och vi frågade oss hur länge kättingen 
skulle hålla och vart vi skulle ta vägen 
om den skulle springa. Det var ju is över-
allt i Ålands hav och norr om Örskär, 
samt det stora isfält vi just låg och plöjde 
i. Radio eller gnist fanns ej på den tiden, 
så något meddelande kunde vi varken få 
eller avlämna. Hur tjock isen var gjordes 

ingen undersökning av. Vi konstaterade 
bara att det var i sista stadiet som kät-
tingen och maskinerna kunde hålla oss 
båda fyrskepp kvar på platsen.

Öppet vatten
Men en ljuspunkt kom i dagningen. 
Vi upptäckte slutet på isfältet och öp-
pet vatten närmade sig. Efter skeppsråd 
var vi alla eniga om att snabbast möjligt 
lämna stationen. Ett semaformeddelan-
de till Banken sa att vi skulle lätta och 
gå när det öppna vattnet kom. Att hiva 
hem all kätting och lätta ankar var inte 
gjort i en handvändning, så det var gan-
ska mörkt när vi kom ner mot Understen 
och mötte isen.

Bogserhjälp
På förmiddagen (dagen före nyårsaf-
ton) stannade vi upp i öppet vatten 
vid Söderarm. Lotsarna kom ut, och vi 
kunde rapportera var vi befann oss. Jag 
hörde sägas att hos Lotsstyrelsen hade 
det väckt bestörtning att vi kunnat ta oss 
fram genom det isbelagda Ålands hav. 
Ordern blev att vi med lotshjälp skulle 
gå i isrännan till Tjockö och där invänta 
bogserhjälp. Vi väntade i isrännan vid 
Tjockö till Isbrytaren	2 kom och bogse-
rade oss till Rosenvik.

Ölandsrev
En dag vid Rosenvik kom lotskapten 
Östrand och frågade om två man ville 
flytta över till Ölandsrev. Jag och Sjö-
ström anmälde oss. Ölandsrev skulle gå 
ut och avlösa Almagrundet ett par tre 
veckor. Vi embarkerade Ölandsrev och 
följde med ut till Almagrundets station. 
När Almagrundet återkom, gick vi med 
Ölandsrev åter till Rosenvik där Sjö-
ström och jag packade våra kappsäckar 
och åkte hem till Gräsön.
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1916
Nu blev båda fyrskeppen liggande vid 
Rosenvik för vintern, varför vi i besätt-
ningarna fick resa dit för vårutrustningen 
och därefter till Öregrund och ut till res-
pektive stationer.

En episod kan nämnas från den 
sommaren. Vi hörde aldrig talas om nå-
gon semester 1916, varför fyrmästare 
Gräsman resonerade med oss och ut-
tryckte sitt missnöje med Lotsstyrelsen. 
Han hade ett förslag: Vi skulle visa Lots-
styrelsen hur glada vi var för fjolårets 
semester genom att begära en veckas 
ledighet denna sommar utan betalning. 

Vi var alla med på förslaget och fyr-
mästaren sände en gemensam ansökan 
till Lotsstyrelsen. Ansökan beviljades, 
och vi fick vår begärda lediga vecka. Som 
extraman under vår ledighet det året ar-
betade Viktor Nordqvist. Hur andra fyr-
skepp hade det med semester det året 
vet jag ej. 

Fyrmästare	 Johan	 Mattsson	 på	 ålderns	
höst.	

Efterlysning
Fyrvännen Erik Thorslund påbörjade studier av övre norrlandskustens lotsbarn-
skolor, där f.öv. hans mor en gång var ambulerande fyr- och lotsbarnskolelära-
rinna. Något år före sin död 1998 förstod han att han inte skulle hinna fullfölja 
sitt arbete och bad då mig ta hand om  sitt grundforskningsmaterial. Detta med 
förhoppningen att någon skulle vilja slutföra hans forskningsarbete. Eftersom jag 
då inte hann göra detta överlämnades materialet till Folkrörelsearkivet i Umeå, 
där det nu förvaras. Kanske finns det någon i Blänkets läsekrets som skulle vilja ta 
sig an materialet och slutföra Eriks arbete.

Om intresse finns så kontakta antingen, Åke Sandström, ake.sandstrom48@
gmail.com eller Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Gammliavägen, 903 42 Umeå, 
tel. 090-713030
      Åke	Sandström
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Vippfyren	i	Karlskrona
Eva Dahlberg (projektledare Sail Karlskrona)

Bakgrund
Det kommunala bolaget AB Arena 
Rosenholm Karlskrona fick år 2007 i 
uppdrag av Karlskrona kommun att 
utveckla och genomföra det årliga som-
marevenemanget Sail Karlskrona. Tre 
värdeord togs fram; Vatten, Världsarv 
och Värdskap, och de skulle genomsyra 
hela evenemanget. Vatten är en förut-
sättning, Örlogsstaden Karlskrona är ett 
världsarv och ett gott värdskap skapar en 
bra grund för besökarens upplevelse.

På evenemangsområdet skapas ett 
område som vi kallar för Världsarvspor-
ten där aktiviteter, uppvisningar, deko-
rationer med mera ska vara porten till 
Karlskronas världsarv. 

Vippfyren
Tidigt på våren 2009 presenterade 
Michael Helgesson, Blekinge museum 
idén om och en skiss på en vippfyr som 
skulle vara en del i Världsarvsporten. 
Det har funnits vippfyrar i Karlskrona 
skärgård en gång i tiden och det skulle 
passa bra in i konceptet för Sail Karls-
krona att ta fram en ny enligt gammal 
modell.

På Törnströmska gymnasiet (kom-
munal gymnasieskola) finns ett byggpro-
gram och det var till dem vi vände oss 
med förfrågan om de var intresserade av 
att tillverka vippfyren. Det enda under-
laget vi hade att lämna till dem var skis-
sen. De antog utmaningen.

Eleverna	på	bilden	är	Philip	Mathiasson	(överst	på	stegen)	och	Pontus	Lambrant.
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Byggprogrammets process
De kontrollerade om de kunde få fram 
de virkeslängder med dimensioner enligt 
framtagen ritning. De hittade ett sågverk 
som heter Björkeryd-Liatorps sågverk 
som kunde leverera önskvärda längder. 
Träarbetet skulle utföras av elever från 
byggprogrammet med stöttning från deras 
lärare, Göran Håkansson. Smidesarbetet 
kunde vuxenutbildningen i kommunen 
göra. De kom fram till att det inte fanns 
några problem med att tillverka fyren. 
Efter kontakt med projektledning för Sail 
Karlskrona så bestämdes det att skolan 
skulle påbörja arbetet. I mitten av maj 
stod fyren klar. 

Vippfyren konstruerades så att den är 
lätt att montera ner och sätta ihop. 

Fyren är tjärad för att få en bättre 
färg och en mer hållbar yta. Beslagen 
är svartmålade.

Vippfyren i Världsarvsporten
Onsdagen den 12 augusti transpor-
terades och monterades vippfyren på 
plats på Kungsbron där Världsarvspor-
ten är belägen under Sail Karlskrona 
som genomfördes 12-15 augusti i år. 
Vi valde att ljussätta själva korgen 
istället för att elda i den då det låg 
båtar i närheten. Fyren väckte stor 
uppmärksamhet och många besökare 
stannade till och tittade på den samt 
läste information vi satt om bygget av 
vippfyren samt lite historik om vipp-
fyrar. Fyren fick stå kvar i några veckor 
efter evenemanget och vid nedmonte-
ringen var det flera invånare som gärna 
sett att den fått stå kvar ännu längre. 
Nu ligger vippfyren nedmonterad för 
vinterförvaring.

Vippfyren	
uppmonterad	på	
kajen	under	Sail	
Karlskrona.

Mikael	Helgessons	vippfyrsskiss.
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Norska fyrar – väl värda en resa
Olle	Lindskog	(text & foto)

Halten, Sula, Asenvågsøya, är bara några av de fyrar och fyrplatser vi besökte på den 
av Börje Moberg välarrangerade och omfattande fyrresan i slutet av augusti 2009. 
Soligt och lugnt väder bidrog till succén och var också en förutsättning för många 
av fyrbesöken i den yttre skärgården utanför Trondheim.

Andra sevärdheter var havsörn, sula, del-
fin och säl. Samt de små samhällena långt 
ut i havsbandet. Hur man före GPSens 
tid klarade av att navigera i den stenrika 
arkipelagen är svårt att förstå.

Efter embarkering på den kombine-
rade passagerarbåten/ambulansen m/s 
Frøysprint i Trondheim bar det av i 30 
knop mot den första sevärdheten – dim-
klockan vid Raudberg (Rödberget) i 
Trondheimsfjorden. Här fanns tidigare 
en fyr men ersattes av en ”tåkeklokke” 
1902. Klockan placerades där för att 
markera att det var dags för kursändring 
i den annars rena fjorden.

Tåkeklokka	 som	 gav	 signal	 i	 dimman	
när	det	var	dags	att	ändra	kurs.

Den första fyren vi såg var Agdenes som 
markerar inloppet till Trondheimsfjor-
den. Fyren är släckt och ersatt med en 
liten ledfyr strax utanför udden. 

Sjøløype for båtfolk
För att stimulera besök i öhavet utanför 
Trondheim har Norsk Fyrhistorisk Fo-
rening, NFHF, startat Fyr til fyr i Fosen. 
Det startades som ett projekt inom det 
norska Kulturminnesåret 2009. På en 
sträcka av 280 sjömil kan man besöka 
18 fyrar, en dimklocka, 3 lyktor och 2 
kummel i de 12 kommunerna i det län 
som tidigare hette Fosen – idag Trönde-
lag. ”När man har besökt alla de 24 sjö-
märkena kan man skicka in sin kryssade 
lista sist i vår broschyr,” förklarar Eli 
Johanne Ellingsve, ordförande i NFHF. 
”Då får man också ett snyggt diplom”. 
Broschyren innehåller en sida infor-
mation om varje objekt med funktion, 
byggår, foto, etc. samt en kartskiss med 
position för GPS.

Eli	Johanne	
Ellingsve,	
ordförande	
för	Norsk	
Fyrhistorisk	
Forening,	
berättade	om	
fyrplatsen	
Halten.
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”Den	røde	segler”,	fyren	på	Kjeungskjær.	Skäret	till	vänster	om	fyren	var	fyrdotterns	enda	
lekplats.	Men	bara	vid	ebb.

Den røde segler
Fyren på Kjeungskjær ser på håll ut 
som ett seglande fartyg med barkade 
röda segel. Det åttkantade fyrtornet är 
vid högvatten helt omslutet av vatten. 
Denna ledfyr byggdes 1880 och var 
bemannad till 1987.

På skäret Torra står ett kummel som man 
anser markera mittpunkten på den långa 
norska kusten mellan Svinesund och 
den norsk-ryska gränsen. Andra menar 
att det är mittpunkten mellan Lofoten 
och Bergen.

Norges	mitt.	Kumlet	på	skäret	Torra
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Asenvågøya	 har	 som	 vanligt	 i	 Norge	 fyr	
och	fyrvaktarbostad	sammanbyggda.

Naturhamn
En av Norges bästa naturhamnar lig-
ger på Asenvågsøya. Den har utnyttjats 
som nödhamn av sjöfarande under långa 
tider. Numera mest som natthamn av 
fritidsbåtar. Nu var det vår tur att bli lot-
sade in till bryggan för en solskenslunch 
med räkor och krabba färdigrensad i sitt 
skal.

Fyren Asenvågsøya, ja, den byggdes 
som en del av fyrvaktarbostaden 1921. 
Som vanligt var i Norge, så skulle fyrvak-
tarens familj hjälpa till med att sköta fy-
ren. Asenvågsøya är en ledfyr som hjälpte 
fiskarna att ta sig genom mellan skären i 
Frohavet nord och väst om fyren.

Längst i norr i den örika Froan-
arkipelagen ligger Halten. En liten egen 
ögrupp som varit bebodd sen 1500-talet. 
Under förra århundradet byggde man 
bankar mellan öarna för att få en väl 
skyddad hamn, som under sommaren 
ofta besöks av trondheimska fritidsbåtar. 
Det tidigare så levande fiskesamhället 
var nu dött och husen var förvandlade 
till fritidshus. Fiskarna hade dock möj-
lighet att landa sina fångster här under 
fiskesäsongen.

Fyren på Halten är ett runt stentorn som 
är byggt av sten från det ena av Listas tre 
torn år 1875. Tornet är 29,5 m högt och 
lyshöjden 39 m ö h vid högvatten. Lys-
vidden för denna kustfyr är 17 NM.

Lite längre åt sydväst ligger Finn-
værets fyr. Denna ledfyr visar vägen in i 
arkipelagen. Den gamla fyren från 1912 
ersattes 1985 av en ny solcellsdriven 
fyr i ett modernt torn strax bredvid det 
gamla.

Längst	ut	i	havsbandet	ligger	en	liten	ögrupp	med	Haltens	fyr.
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Finnværets	gamla	fyr	är	ersatt	av	en	modern	solcellsdriven.

Ännu bebodd
På vägen mot vårt nattkvarter på Frøya 
passerade vi Sauøya (Fårön) där det 
fortfarande bodde två familjer. Den 
ena med skolbarn som åkte skolbåt till 
Mausund varje dag. Sauøya och grannön 
Froan hade tidigare en ganska stor 

befolkning. Man hade till och med en 
kyrka, som numera dock bara är i bruk 
sommartid.

Dagen avslutades med färd till 
Sistranda på den stora ön Frøya för 
övernattning.

Stora	delar	av	de	56	fyrresenärerna	på	kajen	på	Sula.	
I	bakgrunden	bygget	av	det	nya	fritidscentret.
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Åter mot havsbandet
Nästa dag for vi i skyddade vatten till 
Sula som ligger längst ut mot Atlanten. 
Med en väl skyddad hamn bor nu 67 
personer på Sula. På sommaren är man 
betydligt fler då många från fastlandet 
flyttade in i sina ärvda hus. Som mest 
bodde över 600 personer på Sula. På ön 
finns idag både affär och vandrarhem 
samt ett fritidscenter med övernatt-
ningsmöjligheter under byggnad.

Fyren på Sula firar i år 100 årsju-
bileum. Det är en kustfyr med en 13 
m hög byggnad som står på öns högsta 
punkt med laterninen 43 m ö h. Lysvid-
den är 18 NM.

Efter att ha passerat en jättestor lax-
odling kom vi till Bogøya för lunch på 
restaurang Supen Pøbb – säkerligen väl-
besökt av båtturister under sommaren. 

Fyren	på	Sula	firar	100-årsjubileum	i	år. Säregen	lins	på	Sula	fyr.

Vidare mot vår natthamn Mausund 
– centralort i arkipelagen. Här finns ett 
levande samhälle med skola, idrottsplats, 
sporthall, m m.

Eftermiddagen ägnades åt besök på 
Vingleia fyr, som ligger på Skarvflesa 
cirka 2 NM från Mausund i NV-lig rikt-
ning. Den byggdes först 1921 som den 
sista i Froan. Denna ledfyr är numera 
nedlagd och ersatt med en modern sol-
cellsdriven. Fyrljusen visar väg in mellan 
öar och skär genom Gjæsingbogen – en 
relativt stenfri passage.

Kvällen avslutades på Den Muntre 
Matros med en härlig middag med mau-
sundska fiskeboller. En specialitet värd 
att pröva när du kommer till Mausund. 

Lunch	på	Bogøyvær.	Krogen	har	byggt	en	
egen	fyr	för	sina	gäster.

Inseglingsfyren	till	Mausunds	hamn.
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Vingleias	 fyr	 är	 idag	 också	 ersatt	 av	 en	
modern	dito.
Kulingen ställer in fyrbesök
Tredje dagen skulle vi gå från Mausund 
via fyrarna Slettringen, Hauggjegla och 
Grip. Dessvärre så blev den sydvästliga 
kulingen så stark att skepparen insåg att 
vi inte skulle klara ett par timmars färd 
i tre till fyra m höga atlantvågor. Båten 
klarade sjön galant, men vi passagerare 
hade nog fått problem. 

Efter vändning och rundning av 
Frøya på insidan fick vi i regndiset en 
fjärran skymt av Slettringen, som är 
Norges högsta fyrbyggnad, 45 m. Också 
Hauggjegla norr om ön Smøla såg vi svagt 
i diset på mycket långt håll. Detsamma 
gällde Grip som ligger längst åt SV av de 
fyrar vi planerat besöka. Den fick klara 

sig utan oss då skeppare Hammervold 
styrde lugnaste vägen till Kristiansund. 
(Ej att förväxla med Kristiansand på 
Norges sydspets.)

Hurtigruten avslutade
Sista biten till Bergen for vi med 
Hurtigrutens fartyg m/s Midnatsol. En 
härlig tur mellan kobbar och skär och 
tilläggning i ett par hamnar under natten. 
Hurtigruten är Norges traditionella 
förbindelse mellan Bergen och Kirkenes 
längst upp vid norsk/ryska gränsen. Det 
går en båt varje dag från Bergen och det 
tar 5 dygn med besök i 34 hamnar för att 
nå Kirkenes.

Vad minns jag mest från denna 
tur? Är det det storslagna landskapet? 
Livskraften i de små samhällena långt 
ut i Atlanterhavet? Fyrarna? Trevlig 
samvaro med andra fyrintresserade? 
Tågresorna över fjället från Bergen? 
Det är svårt att välja. Men jag tror att 
historien om Kjeungskjær slår det mesta. 
På denna överexploaterade ö bodde en 
fyrvaktarfamilj med en liten flicka, som 
bara kunde leka utomhus vid ebb. Hon 
bands då fast med ett rep så långt att hon 
inte skulle kunna trilla i vattnet. Under 
flod måste hon vara inomhus eftersom 
fyren då var helt omsluten av vatten. 

Ibland	hjälper	inte	ens	fyrar	och	sjömärken. Havsörnen	 var	 nyfiken	 på	 vår	
framfart.
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FYRAR OCH FÅGLAR
-	eller	hur	jag	lärde	mig	spela	fyrmanswhist	av	en	fyrman!

Göran	Andersson
Södra Möckleby, Öland i december 2009

Som tioåring, 1958, upplevde jag havet, kusten och skärgården för första gången. 
Jag reste den långa vägen söderut för att tillbringa några sommarveckor med pappa, 
som flyttat till Karlshamn. I hans lilla snipa tuffade vi längsmed de gamla magasinen 
vid Mieån, förbi Oljehamnen, hörde näktergalen sjunga från syrénlundarna på 
Kastellet … för att småningom stanna motorn några sjömil söder om Sternö och 
pilka torsk. Det var en stark känsla att för första gången se obruten horisont, det var 
ett äventyr och bergslagspojken i mig förstod var jag egentligen hörde hemma!

Man kan likna södra Sverige med en jät-
telik tratt, där 500 miljoner flyttfåglar 
passerar varje höst. Upptagningsområ-
det är mycket stort - flyttfåglar kommer 
från Island och Svalbard i nordväst, via 
Norge, Sverige och Finland till Ryssland 
i öster. Ja, de kommer till och med från 
den sibiriska tundran öster om Uralber-
gen på en resa med västra Afrika som 
vinterdestination.

500 miljoner fåglar flyttar bort från 
vår del av världen men bara 100 miljo-
ner kommer tillbaka. De dör av natur-
liga orsaker men detta innebär ingen be-
stående förlust för naturen … till hösten 
är de lika många igen! De flesta av dessa 
är landfåglar, som undviker stora, öppna 
vatten så långt det är möjligt. Därför sö-
ker sig många flyttfåglar utmed geogra-
fiska ledlinjer, till uddar och öar … där vi 
även finner en och annan fyr … och på 
så sätt har fyrplatser och fågelskådning 
blivit ett synonymt begrepp. Man brukar 
i ornitologiska sammanhang också tala 
om ”öeffekten”!

Fyrens ledljus
1847 gjorde den tyske zoologen och 
konservatorn Wilhelm Meves sin första 
resa till södra Öland. Småningom, tjugo 

år senare, skulle han bli mentor åt 
Gustaf Kolthoff (1845-1913), som kom 
att göra banbrytande insatser åt flyttfå-
gelforskningen. Dessa rön såg dagens ljus 
vid foten av Långe Jan många årtionden 
innan Ottenby fågelstation grundades 
på Ölands södra udde våren 1946! 

Kolthoff skriver i sitt verk ”Ur dju-
rens lif” (Stockholm 1899) i kapitlet ”En 
augustidag på Ölands södra strand”: ”Det	
var	 den	 23	 augusti	 år	 1869.	 Jag	 hade	
större	 delen	 af	 sommaren	 uppehållit	 mig	
på	 Öland	 och	 under	 en	 månads	 tid	 vis-
tats	på	dess	södra	udde	för	att	där	studera	
flyttfåglarne.	Vid	 fyren	 hade	 jag	 min	 bo-
stad	och	gjorde	därifrån	dagligen	utfärder	
längs	kusten.”

Så berättar Gustaf om en fantastisk 
dag med tusentals flyttande och rastande 
vadarfåglar. Så kommer kvällen med regn 
och mörkret fylls av oräkneliga fågelrös-
ter och ”i	detta	fågelvimmel	stod	jag	som	
en	tacksam	åhörare.” Han var blöt, frusen 
och hungrig men … ”Långt	 borta	 lyste	
något	som	en	matt	stjärna	genom	mörkret	
–	det	var	fyren,	som	hundra	gånger	vägledt	
mig	hem	under	mina	nattvandringar.	Mot	
detta	 ljus	 ställde	 jag	 nu	 mina	 steg	 längs	
stranden.”

Blåhake
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Fyrfallna fåglar undersöks
Nästan hundra år senare, i kvällsmörkret 
den 7 augusti 1965 står jag utanför Tor-
hamns fågelstation i Karlskronas östra 
skärgård och förtrollas av flyttfågelrös-
terna. Min mentor Janne Jönsson pekar 
åt sydväst, över och bortom ljusen från 
Långören och Inlängan: - Ett par mil i 
den riktningen ligger Utklippans fyr. Dit 
borde du åka nå’n gång!

Hösten 1943 inleddes ett samarbets-
projekt om flyttfåglar mellan de svenska 
fyrarnas personal å ena sidan och uni-
versitetens zoologiska institutioner samt 
Riksmuseum och Göteborgs naturhis-
toriska museum å andra sidan. Ett lik-
nande arbete, med att samla in sträck-
ande fåglar som dödats mot fyrar – s.k. 
fyrfallna fåglar - hade utförts 1886-1939 
i Danmark.

Utklippan, med fyrmästaren A.E. 
Söderström som entusiastisk och kunnig 
medarbetare, kom att bidra med många 
insända fåglar och omfattande anteck-
ningar om flyttfåglarna, som rastade och 
passerade där. Söderströms entusiasm 
och kunnande bidrog starkt till att göra 

Utklipporna Norraskär och Södraskär 
känt för ornitologer i Sverige. Projektet 
pågick åtminstone fram till 1956. Se 
litteraturlistan efter denna artikel!

Själva problemet, att fåglar oftast 
kolliderade med fyren under nätter med 
dålig sikt och/eller regn, var dock känt 
mycket tidigare. Samtidigt gav detta en 
hel del pusselbitar åt forskarna om de 
omfattande fågelsträcken nattetid. 

Exempelvis på morgonen den 26 
oktober 1895 samlade den unge Kjell 
Kolthoff (1871-1947) in döda fåglar 

Ölands	södra	udde	från	nordväst	med	prutgäss	i	förgrunden.				Foto: Ottenby fågelstation

Daniel	Bengtsson	med	en	hornuggla.
Foto: Ottenby fågelstation



32

nedanför Långe Jan åt sin far Gustaf: 66 
kungsfåglar, 19 rödhakar, 7 blåmesar, 3 
rödvingetrastar samt vardera en individ 
av arterna taltrast, bofink, sånglärka och 
morkulla.

År 1914 i nr 5 av Fauna och Flora 
publicerades en notis, eller ”Smärre 
meddelande” som det hette förr, med 
en önskan om ”åtgärder	till	flyttfåglarnes	
skyddande	och	för	att	förebygga	deras	föro-
lyckande	vid	fyrarne”. Skribenten hänvi-
sade bl.a. till fyrmästaren Axel Lindberg 
vid Pater Noster som på morgonen den 
18 september 1914 hade samlat in över 
hundra döda fåglar. I materialet fanns 
löv- och trädgårdssångare, sten- och 
buskskvättor, svartvita flugsnappare, 
trädpiplärkor, vattenrall och enkelbecka-
sin.

Utklippan
På eftermiddagen den 13 augusti 1966 
anlände jag och några ringmärkarkol-
legor från Torhamn till Utklippan i tät 
dimma och under vrålande nautofon. Vi 
installerades hos Karl-Albert och satte 
därefter upp några av våra fångstnät i 
närheten av fyrträdgården, där ganska 
många tättingar, sångare och näktergalar, 
rastade.

Följande gryning vid fyratiden blåste 
det upp hård NV-kuling i samband med 
en oerhört spektakulär åsk- och regn-
front, vilket gav ”nedfall” - alltså många 
rastande nattsträckare. I samband med 
sådana väderomslag avbryter fåglarna 
sin flyttning och landar på närmaste 
udde eller ö. Vi fångade och ringmärkte 
ovanligt många småfåglar trots den hår-
da vinden. Bl.a. en höksångare, som den 
21 november 1972, drygt sex år senare, 
återfanns i Libanon!

Jag vistades åter på Utklippan första 
veckan i maj 1967, hade förmånen att 
få umgås med fyrfolket, känna den spe-
ciella atmosfären, som var så berikande 
för mig. När jag återvände i juni 1973 
hade fyrbyn på Södraskär avfolkats och 
Utklippans fågelstation grundats.

Karl-Albert var förresten en suverän 
kortspelare, men samtidigt en hårdför 
och vresig mentor i det ädla spelet whist 
på fyra man. Med min kortspelsbak-
grund, jag lärde mig tidigt japansk whist 
av min slussvaktare till morfar, utsågs jag 
snart att spela i lag med Karl-Albert. 
Efter en veckas hårda fighter och osande 
eder från honom med den handrullade 
cigaretten i vänster mungipa, hade jag 
lärt mig grunderna i Karl-Alberts suve-
räna teknik och taktik … och tillsam-
mans blev vi oslagbara. Efter det brukar 
jag framhålla att jag faktiskt lärt mig 
spela fyrmanswhist av en fyrman.

Prutgäss	framför	Långe	Jan.
Foto: Lars Pettersson
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Fyrnätter
Höstarna 1937-38 bodde studenterna 
Gunnar Svärdson och Ulf Bergström 
hos fyrvaktarna på Ölands södra udde. 
De genomförde ett omfattande ornito-
logiskt arbete och visade att här skulle 
man kunna förlägga Sveriges första fågel-
station. Snart kom de underfund med 
de s.k. fyrnätterna … när dis och måttlig 
vind kombineras med fronter och lite 
regn. Då fladdrar fåglar runt lanterninen 
eller far i cirklar runt fyren, avtecknande 
som små blixtar i de svepande ljusar-
marna. Ett fantastiskt skådespel, som 
jag själv fått uppleva några gånger de 
senaste åren.

Gunnar Svärdson berättar i boken 
”Ölands södra udde” (utg 1988, red 
Boris Engström) om en fyrnatt:
”Natten	6-7	september	1938	var	vår	mest	
minnesvärda.	 Redan	 vid	 20-tiden	 syntes	
fåglar	 i	 ljusknippena.	 (---)	 Efter	 en	 halv-
timme	var	vi	på	plats	däruppe	och	 stan-

nade	 till	4	på	morgonen.	Mest	 småfåglar	
sträckte,	men	många	spovar	hördes,	kärr-
snäppor	passerade	flera	gånger	samt	fisk-
tärnor,	 som	 skrikande	 flög	 förbi	 klockan	
1.15.	 Svartvita	 flugsnappare,	 rödstjärtar,	
ärt-	och	trädgårdssångare	kunde	vi	fånga	
mot	 glasen,	 kungsfåglar	 surrade	 omkring	
som	 stora	 humlor.	 Både	 hus-	 och	 ladu-
svalor	 virvlade	 förbi	 och	 några	 fångades.	
Nattskärror	 och	 gökar	 dök	 upp	 gång	 på	
gång,	alltid	från	samma	håll	och	förmod-
ligen	hela	tiden	nya	exemplar.	(---)	Nästa	
morgon	var	fyrträdgården,	som	väntat,	full	
av	fågel.”

Fyrar i mitt liv
Under mina tre decennier på Åland vis-
tades jag kortare och längre perioder på 
fyrlandet Lågskär, som blev fågelstation 
1966 i samband med avbemanningen. 

Jag nämnde om ”öeffekten” i början 
av denna artikel och den exemplifiera-
des under en botanisk expedition till 

Tretåiga	 måsar	 har	 sin	 enda	 häckningsplats	 i	 Sverige	 på	 Nidingen,	 bl.a.	 i	 de	 gamla	
dubbelfyrarnas	fönsternischer.
                                       Foto: Hans Falklind                                   Foto: Lennart Hermansson
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Märket den 20 augusti 1998. Vi var där 
för att bl.a. studera floran på Upplands 
ostligaste utpost. Ja, Sverige har faktiskt 
ett stycke land öster om Åland, på den 
östra delen av Märket. Detta beror på att 
den åländska fyren är byggd på svensk 
mark, på fyrlandets högsta del, den väst-
ra sidan! 

Trots att Märkets fyrland inte har 
några buskar eller träd, drygt tjoget arter 
kärlväxter fann vi dock, såg vi rastande 
tättingar – bl.a. rosenfink, buskskvätta 
och svartvit flugsnappare! Se även en lit-
teraturhänvisning här nedan!

Under ett par spännande höstmåna-
der 2003 arbetade jag som guide och as-
sistent vid Falsterbo fågelstation. Ring-
märknings- och forskningsverksamheten 
är förlagd inne i Falsterbo fyrs stora träd-
gård, som blir en kombination av ö och 
oas mitt under fåglarnas motorväg.  Där 
lever och utvecklas ens känslor för fyrar 
och fåglar, där hörs ekon av fyrvaktarliv 
vibrera mellan husen och dit återvänder 

jag gärna varje år för värmen och histo-
rierna.

Västerhavets sälta
Jag har aldrig bott på Västkusten och de 
korta perioder jag vistats där tidigare, är 
lätt räknade. De senaste höstarna har jag 
dock haft förmånen att få arbeta ganska 
långa pass ute på Nidingen, på fågelsta-
tionen där, och med tiden har jag märkt 
att själen fått ett andra hem. 

De små fyröarna fascinerar mig, ef-
tersom de står för en egen, ibland egen-
sinnig men paradoxalt nog en öppen 
värld. När den urbana människan rättar 
in världen och tiden i sin planeringska-
lender, anpassar sig ömänniskan efter de 
faktiska omständigheterna, de yttre för-
utsättningarna.

När jag i disig oktobergryning står 
ute på Nidingens gårdstun under den 
nya fyrens svepande ljusarmar och med 
oroligt lockande vinterhämplingar om-
kring mig, slår de en sinnlig bro från sina 

Nidingen	i	dimma.																																																																											Foto: Anders Melin
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häckningsplatser i fjällvärlden till en li-
ten fyrö i Västerhavet. Då vänder jag på 
betydelsen i uttrycket Carpe diem och 
låter dagen fånga mig!

Obruten horisont
Vid siktigt väder kan jag hemifrån Södra 
Möckleby, under dygnets mörka timmar, 
se fyrljuset från Långe Jan. Är vädret och 
väglaget någorlunda bra under vintern, 
cyklar jag ofta de knappa två milen ner 
innan gryningen och ser ljuset blänka till 
mellan träden i allén norr om Albrunna. 
Ett par kilometer längre söderut lyser 
fyren allt starkare och när jag passerar 
västra porten i Karl X:s mur får jag led-
ljus den avslutande halvmilen ner till 
udden. Vid S:t Johannes kapell ser jag 
också blänket från Ölands södra grund 
och de sydvästgående fartygens lanter-
nor. Här finns obruten horisont och tio-
åringen inom mig har kommit hem.

Isabellatörnskata	vid	Hållö	fyr	nov.	2008		
																															Foto: Simon Lindqvist

Fotnot
Göran Andersson är sedan våren 2003 heltidsornitolog på södra Öland efter 30 år som special-
pedagog på Åland. På volontärbasis arbetar han bl.a. som guide och bibliotekarie vid Ottenby 
fågelstation och under långa perioder av fågelåret bor han liksom övrig personal i fyrmästarvil-
lan, nästan vägg i vägg med fyren Långe Jan.

Gunnar Svärdson (1914-2004), som omnämns under rubriken Fyrnätter, var den egentlige 
skaparen av Ottenby fågelstation, som han ledde 1946-1952. Han blev professor 1966 (sötvat-
tenexpert, iktyolog) och ledamot av Vetenskaps-akademien 1975. 

LITTERATUR:
* Åren 1943-1956 insamlades s.k. fyrfallna fåglar vid svenska fyrar efter danskt mönster. Detta 
resulterade bl.a. i tre artiklar (Meddelande från Zoologiska Institutionen i Lund) i Fauna och 
Flora under rubriken ”Fågelfynd vid sydsvenska fyrar”. Artiklarna publicerades i nr 4/1945 (sid 
145-153), nr 5/1951 (207-213) och nr 1-2/1957 (49-60).

* Den stora sammanställningen över danska fyrfall (100.000 fåglar insamlade) utgavs av L Han-
sen år 1954: Birds killed at lights in Denmark 1886-1939. Videnskablige Meddelelser, band 
116:269-368.

* Fyrfallna fåglar är titeln på en populärt skriven artikel av konstnären och ornitologen Peter 
Larsson i nr 8/1993 av medlemsskriften Vår Fågelvärld, som utges av Sveriges Ornitologiska 
Förening.

* Märket – en märklig ö. En artikel med intressant karta över fyrlandet finns i Daphne nr 2/1998 
sid 56-58. Jag kan mejla över en kopia på artikeln om intresserade tar kontakt via min e-post: 
lack.home@aland.net..
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Rapport från Häradskärs Fyrplats
Lasse	Åman	(text & foto)

Något år efter det att Statens Fastighets-
verk (SFV) tog över förvaltningen av 
befintliga byggnader vid fyrplatsen på 
Häradskär (fyren undantagen) påbörjade 
SFV i nära samarbete med Valdemars-
viks kommun ett EU-projekt. Ett viktigt 
mål var att förbättra tillgängligheten till 
Häradskärs fyrplats för allmänheten. 

Hembygdsföreningen i Gryt har 
varit med i hela processen och lämnat 
synpunkter på vården och utvecklingen 
av det kulturhistoriska värde som fyr-
platsen utgör.

Samarbetet med SFV har varit ”tätt” 
och Gryts hembygdsförening har arbetat 
aktivt med framförallt det inre underhål-
let av fyrvaktarbebyggelsen. Vi har ta-
petserat, slipat golv, målat, snickrat och 
även arbetat med utvändiga markarbe-
ten. Vårt arbete har varvats med insatser 
av SFV:s upphandlade lokala entrepre-

nörer, vilka utfört utvändigt underhåll av 
fyrvaktarhuset, uthuset och bagarstugan 
och  även utfört invändiga elarbeten, 
snickeriarbeten m.m. Dessa entreprenö-
rer har visat stort intresse för bebyggel-
sen med inte så lite frivilligt arbete.

Successivt underhåll av fyrbebyggelsen
Under sommaren 2008 stod  fyrbiträ-
dets lägenhet och två inredda vedbodar 
i uthuset klara för uthyrning. Därmed 
kunde vi påbörja tillgängliggörandet av 
fyrplatsen. Marknadsföringen gick från 
mun till mun och vi fick ett hundratal 
gästnätter under sommaren 2008. 

Inför sommaren 2009 fortsatte vi 
med att göra i ordning fyrmästarbosta-
den så att även den blev klar för uthyr-
ning. Även Bagarstugan iordninggjordes, 
i första hand som ett kök åt de boende i 
”vedbodarna”. 

Häradskärs	fyr
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Tillgången av färskvatten är mycket 
begränsad på ön och SFV har därför 
investerat i en hydroforpump med 
vattenledning från den stensatta 
källan vid ”Näckens hål” fram till 
en utvändig duschplats. Ledningen 

är också framdragen till utedasset och ger där 
möjlighet till handtvätt.

Till sommaren 2010 är även den tredje 
och sista lägenheten i fyrvaktarbostaden iord-
ninggjord.

År 2009 intensifierade vi vår marknads-
föring med annonser i NT:s semesterbilaga, 
Web-TV, broschyrer på båtmässan i Älvsjö 
och även i ”Blänket” där vi sökte personer 
som ville hjälpa oss att vakta fyren. Resultatet 
blev en ökning av antalet gästnätter till cirka 
700. Av dessa består 150 nätter av fågelskå-
dare som under hösten bott i fyrmästarlägen-
heten i samband med ringmärkning av fåglar. 
Ornitologerna räknar med att återkomma de 
närmaste fyra åren.

Vi har fått mycket beröm för vårt arbete 
och många besökare har varit närmast lyriska 
efter att ha bott över på ön.

Som ni kan läsa i rapporten ovan så har 
behovet av fler ”fyrvaktare” ökat och vi tar 
mer än gärna emot medlemmar från Svenska 
Fyrsällskapet.Gunnar	 Göransson	 tapetserar	 i	

fyrbiträdeslägenheten.

Fyrmästarlägenhetens	kök	efter	renoveringen.	
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Det ser således ljust ut och vi har stora 
förväntningar på framtiden. Utmaningar 
blir framförallt färskvattenproduktion 
och utveckling av båttrafiken till ön, 
både med reguljära turer och möjlighe-
ten att lägga till med egen båt. 

Är det någon som har några idéer 
om en enkel färskvattenproduktion? Ta 
gärna kontakt med undertecknad eller 
SFV:s förvaltare Anders Eydal: 
anders.eydal@sfv.se

SFV förvaltar ytterligare fastigheter 
på Häradskär där det finns möjlighet att 
hyra boende bl.a i lotsvaktstugan och 
även i ”radiostation”. Dessa byggnader 
hyrs ut av Kenneth (0722-107040) och 
Bo Magnusson (0708-298487). Jag för-
medlar gärna kontakter till bröderna 
Magnusson.

Kontakta undertecknad för vidare 
information. Titta gärna in på vår hem-
sida www.haradskarsfyrplats.se 

För	Gryts	Hembygdsförening
Lasse	Åman,	Mobil	0708-776552
l.aman@telia.com

Häradskärs	fyr	nyårsafton	2009

Häradskärs	fyrplats	nyårsdagen	2010
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Trevligt	årsmöte	på	nya	Långedrags	värdshus

Svenska Fyrsällskapet höll årsmöte på Långedrag i Göteborg den 6e mars med start klockan 
1500. Årsmötesförhandlingarna bjöd inte på några överraskningar, Esbjörn Hillberg omvaldes 
enhälligt som ordförande, räkenskaperna befanns i utomordentligt skick och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Den tidigare återtändningskommittén, OCCAS, som under Magnus Ritz ledning skördat 
stora framgångar, avvecklades. Kommitténs uppgifter tas nu över av den samarbetsorganisation 
som Sjöfartsverket och Svenska Fyrsällskapet tillsatt för att gemensamt arbeta för att rädda 
de fyrar som finns med på Svenska Fyrsällskapets lista över bevarandevärda fyrar men som 
fortfarande hotas av nedläggning då de saknar nya ägare. Detta samarbete är ett resultat av 
det samarbetsavtal som nu, på initiativ från Svenska Fyrsällskapet och med support av 
Näringsdepartementet, tecknats mellan Sjöfartsverket och Svenska Fyrsällskapet. 

Årets VIPP visade sig vara två, nämligen:
1. Lungö fyr och fyrplats
2. Staviks fyr och fyrplats 

Båda fyrplatserna är idag privatägda och båda fyrplatserna har återställts på ett föredömligt sätt, 
dessutom har mycket dokumentation och fotografier samlats om fyrplatsernas historia.

Lennart von Post höll ett mycket intressant föredrag om Lungö fyrplats vid Ångermanälvens 
mynning, strax söder om Högbonden. Han berättade, med hjälp av många intressanta dokument 
och bilder, hur två familjer, von Post och Norlin, (Elisabeth och Per Anders) tillsammans räddat 
fyren och under åren återställt fyrplatsen i ursprungligt skick. Lennart  berättade också om 
den ganska omfattande forskning som man nu bedriver och hur historien om människorna på 
fyrplatsen växer fram.

Gunno Quist berättade i sin tur om hur fyrplatsen Stavik i Vänern har räddats för 
eftervärlden. Familjen äger sedan många år fyrplatsen där man med hjälp av släkt och vänner 
återställt byggnader, inklusive träfyren, i ursprungligt skick och på köpet fått en fantastisk 
sommarbostad. Även Gunno hade dokumenterat arbetet med vackra bilder. Gunno och Anna-
Lena har nu också påbörjat forskningen runt människorna som levt på fyrplatsen, ett arbete som 
är dubbelt angeläget då Anna-Lena har släktband med Staviks tidigare fyrpersonal.

Maria Elsby berättade om det stora forskningsprojektet om svenska fyrplatsers personal 
som hon arbetar med vid sidan av sitt uppdrag som redaktör för Blänket. Med hjälp av det 
datorprogram och arkiv Maria tillsammans med sin man Leif byggt upp visade hon hur man 
on line, genom att klicka på en fyrplats, kunde få upp data och bilder över såväl fyrplatsen som 
fyrpersonalen.

Ordförande avslutade mötet med att rikta ett varmt  tack till samliga ledamöter för deras 
insatser för föreningen under det gångna verksamhetsåret och speciellt till följande: Magnus 
Rietz (10 år), Joakim Söderberg (8 år), Johnny Apell (8 år), Bertil Arvidsson (7 år) och Lars 
Eléhn (6 år) vilka nu efter många års arbete har beslutat att delvis dra sig tillbaka. Ordföranden 
räknar dock med att Fyrsällskapet kommer att använda dem lite då och då även om de inte 
längre officiellt är valda till en funktion. 

Ordföranden välkomnade alla nyvalda funktionärer, tackade alla närvarande medlemmar 
för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Dagen avslutades sedan med en härlig middag och trevlig samvaro på restaurang	Långedrag.

	 	 	 	 	 	 Bertil	Arvidsson
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2010 ÅRS VIPP:ar

Till 
Lungö fyr och fyrplats och dess fyra ägare: 
Lennart och Lisbet von Post samt Per-Anders och Elisabeth Norlin  

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat tilldela Lungö fyr och fyrplats: 

Årets VIPP 2010

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

Styrelsen	motiverar	sitt	beslut	enligt	följande:

”År 1996 köpte Lennart och Lisbet von Post tillsammans med Per-Anders och 
Elisabeth Norlin Lungö fyr och fyrplats. Sedan den dagen har dessa fyra lagt ner ett 
oräkneligt antal timmar på att rusta upp och så långt som möjligt återställa Lungö 
fyrplats med dess fyr, hus och hamn till en ursprunglig fyrplatsmiljö. Den sedan 
1988 släckta fyren har även utrustats och återtändes av ägarna 2001-07-28. Lennart 
von Post har också ägnat mycken tid åt att arkivforska, intervjua människor och 
dokumentera fyrplatsens historia samt historien om de som har bemannat fyren. 
Han har dessutom tagit fram utställningsmaterial inkl. gamla fotografier som 
presenterats i många olika sammanhang och som kanske kan resultera i en framtida 
bok om Lungö fyr/fyrplats.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Lungö fyr och fyrplats och dess fyra 
ägare ”Årets VIPP 2010” visa sin uppskattning av ägarnas mycket omfattande 
arbetsinsatser och engagemang för Lungö fyr och fyrplats samt för dess skötsel och 
överlevnad.”

Göteborg den 6 mars 2010

Esbjörn Hillberg
Ordförande

Lisbeth	 och	 Lennart	 von	 Post	 har	
just	tagit	emot	den	ena	av	2010	års	
VIPP:ar																			Foto: Leif Elsby
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Till 
Staviks fyr och fyrplats samt dess ägare: 
Gunno och Anna-Lena Quist 

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat tilldela Lungö fyr och fyrplats: 

Årets VIPP 2010

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

Styrelsen	motiverar	sitt	beslut	enligt	följande:

”År 2003 köpte Gunno och Anna-Lena Quist Staviks fyr och fyrplats. Sedan den 
dagen har de lagt ner ett oräkneligt antal timmar på att rusta upp och så långt som 
möjligt återställa Staviks fyrplats med dess fyr, bostadshus, uthus, bodar och hamn 
till en riktig fyrplatsmiljö. De har totalrenoverat fyren utvändigt, avlägsnat den 50 
år gamla beklädnaden av eternitplattor och ersatt den med träpanel i samma stil 
som fyrens ursprungliga beklädnad. Fyren är fortfarande i drift och sedan 2003 
hyr Sjöfartsverket lanterninvåningen av ägarna som dessutom står för viss tillsyn 
av fyren.   

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Staviks fyr och fyrplats och dess ägare 
”Årets VIPP 2010” visa sin uppskattning av ägarnas mycket omfattande arbetsinsatser 
och engagemang för Staviks fyr och fyrplats samt för dess skötsel och överlevnad.”   

Göteborg den 6 mars 2010

Esbjörn Hillberg
Ordförande

Anna-Lena	 och	 Gunno	 Qvist	 verkar	 ganska	
glada	 över	 den	 andra	 av	 årets	 VIPP:ar.	
Egentligen	borde	de	4	barnen,	som	också	gjort	ett	
jättearbete	vid	renoveringen	varit	med	på	bild.

Foto: Leif Elsby
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Boktips

Fyren och stjärnorna
Författare till denna barn- och ungdomsbok är Annika Thor och Per Thor. Annika 
har skrivit många böcker som även filmatiserats och bearbetats för radioteater. Boken 
handlar om en ensam mamma med en 14 årig flicka och en 8 årig pojke som bor i det 
gamla Haga i Göteborg före första världskriget. Pappan har jobbat på Lindholmens 
varv men gått till sjöss och försvann när barnen var små. Den ordentliga mamman 
jobbar på en klädtvätt i Haga för att försörja familjen. Hon blir bekant med den 
mycket stränge fyrmästaren på den fiktiva fyren ”Lilla Ejderskär” på en ö långt ute i 
Göteborgs skärgård. Hon och barnen flyttar ut till den isolerade fyrplatsen där linsen 
drivs av ett uppdragbart urverk och fotogenlampa. Fyrmästaren tar befälet över hela 
familjen men skadar sig och måste tillsammans med mamman åka in till staden. De 
två barnen får ensamma tända fyren under en storm när ett segelfartyg förliser och 
de överlevande leds av fyrljuset in till fyrplatsen. 

Boken är mycket lättläst och trevlig. Man vill helst bara fortsätta att läsa ut 
den på en gång. Boken ger en mycket bra bild av livet i Haga i början av 1900-talet. 
Fyrplatsmiljön samt livet på en enslig fyrplats inklusive skötseln av fyren är mycket 
bra beskrivna. Jag kan varmt rekommendera boken både för vuxna och barn.

Boken har 266 sidor och hård pärm, publicerad 2009 av Bonnier Carlsen 
Bokförlag, ISBN 979-91-638-6437-7. Köp eller beställ via bokhandeln, kostar runt 
150:-.
      Esbjörn	Hillberg

Hur gick det med efterlysningen i Blänket 2009:4
Jag efterlyste titlar på böcker/häften/tidskrifter som hembygds- och fyrföreningar, 
enskilda och kommuner gett ut och som handlade om den lokala fyren eller där 
den fanns med i något sammanhang. Responsen var inte överväldigande. Två tips 
kom in och dem tackar jag för.

Karin Holm berättade att Anna-Lisa Stefansson skrivit en artikel för ”Säll-
skapet Hallands Väderös Natur” med titeln ”Människorna vid fyren” med un-
dertiteln ”Fyrplatsen på Hallands Väderö 1884-1965”. 

Eric Jacobsson påminde om sin bok ”Fyrhistoria kring Kråksundsgap” utgi-
ven av Morlanda hembygdsförening. Boken finns recenserad i Blänket 2005:3.

Vi gör ett nytt försök, så skicka eventuella tips till Maria Elsby, Terrassvägen 3, 
450 34 Fiskebäckskil eller e-mail maria.elsby@telia.com.

      Maria	Elsby
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Enskilda medlemmar, komplettering till medlemsmatrikel 2009
5297 Andersson, Leif Fritjof Thuns väg 13 184 31 Åkersberga 08-5413 2290 20091217
5299 Berkler, Bill Solnavägen 55 169 51 Solna 0708-824741 20091218
5306 Engfeldt, Caroline Vik Viken Lillstugan 330 27 Hestra 0703-824992 20091221
5310 Eriksson, Kjell Sylta 7 752 92 Västerås 0703-113070 20091230
5298 Gidnert, Stefan Skeppargatan 78 114 59 Stockholm 08-662 1324 20091218
5290 Hellborg, Torild Skogsbacken 32 163 54 Spånga 08-360314 20091207
5295 Hellström, Anna-Lena Belegatan 6 417 64 Göteborg 031-213100 20091215
5300 Johansson, Sture Vessige Lia 306 310 58 Vessigebro 0346-774228 20091221
5294 Karlöf, Bengt Lännäsvägen 7 132 46 Saltsjö-Boo 08-715 2710 20091211
5311 Knutsson, Claes Källviken 106 451 97 Uddevalla 0522-651101 20091230
5301 Landström, Lars-Jonny Hjortronstigen 2B 931 39 Skellefteå 0910-87687 20091221
5307 Lantz, Ingemar Lantz väg 1 457 91 Tanumshede 0525-22232 20091228
5309 Levén, bo Sjöstigen 2 131 47 Nacka 08-718 2943 20091228
5312 Lindström, Rigmor Annelundsbacken 15 590 77 Vreta Kloster 0733-526527 20091230
5293 Lundbom, Bengt Landalabergen 11 411 29 Göteborg 031-811883 20091211
5308 Nordström, Lisa Västergatan 32 544 31 Hjo 0503-12849 20091228
5289 Pettersson, Lars Göran Drottninggatan 8 434 33 Kungsbacka 0300-13177 20091207
5303 Rothman, Olof Reagatan 19 753 37 Uppsala 018-201937 20091221
5292 Rönnlycke, Per-Ola Gul väg 52, Grytnäs 148 97 Sorunda 08-5203 2163 20091211
5291 Selin, Göran Södervägen 48, 5 tr 183 64 Täby 08-653 7049 20091210
5304 Sjögren, Lars Karlbergsvägen 88, ög 2½ tr 113 35 Stockholm 08-346448 20091221
5302 Söderberg, Jan Arvidsborgsvägen 81 244 39 Kävlinge 046-712109 20091221
5288 Waktel, Olle Odinsvägen 32 130 54 Dalarö 0702-129297 20091204
5305 Wiklund, Eskil Boden 75 931 92 Skellefteå 0910-57054 20091221
5296 Åkerman, Johan Box 106 601 03 Norrköping 0706-259409 20091217

Sänd oss snarast din e-post adress

Vi har endast e-post adresser till drygt 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 adress. Det finns säkert också många som har en adress men 
aldrig har talat om den.

Blänket kommer alltid att vara vårt huvudsakliga medlemsmedia men om vi 
har e-post adresser till fler medlemmar kan vi kontakta er och påminna om 
aktiviteter, annonsera hastigt påkomna aktiviteter eller ändringar 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	Hillberg

Tycker du om att läsa Blänket?
Om du inte har betalat medlemsavgiften för 2010 senast 30 april så är detta 
tyvärr det sista numret av Blänket du får.
      Esbjörn	Hillberg
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Har du betalt din årsavgift för 2010??
Det är fortfarande flera som inte har betalat sin årsavgift för 2010. Vi skulle 
uppskatta om du som inte har betalat gör det snarast så att vi slipper sända ut en 
påminnelse.  Är du osäker på om du har betalat eller ej, ring 031-972148 eller 
maila ulla@hillberg.com och fråga. 

Årsavgiften för enskild medlem är 200:- och sätts in på PGkonto nr 400714-2 när 
du förnyar ditt medlemskap. Glöm ej att uppge medlemsnummer och namn.   

      Ulla	Hillberg

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 (firas 12 juni + fyrhelgen), Agö 150 år (firas 10-11 juli), 
Stavik 150 år (22 aug) och Söökojan 150 år.  
      Esbjörn	Hillberg

Den Internationell Fyrdagen/Fyrhelgen 2010
Fyrdagen 2009 slog vi alla rekord, drygt 9500 besökare och 72 öppna fyrar. Årets 
fyrdag firas söndag 22 augusti. Många fyrplatser har öppet hela helgen så vi kan 
säga att den Internationella Fyrhelgen firas 21-22 augusti. 

Kontakta aktuell fyr innan du besöker den. Det är för tidigt att säga vilka fyrar 
som öppnas men aktuell info visas på www.fyr.org. 

Fråga också Tommy 0731-807300, tommy.asplund@modernaforsakringar.se 
som i år samordnar fyrdagen, men du kan även kontakta Esbjörn 031-972148, 
esbjorn@hillberg.com.
      Esbjörn	Hillberg
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Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att sätta in pengarna på vårt PG konto nr 
1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer tröjor var vänlig kontakta 
Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och modell. Portot 
inom Sverige är beräknat för endast ett exemplar per artikel. Kontakta oss därför  om du beställer 
flera saker samtidigt för detta kan förändra portot både positivt och negativt. 

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris inkl. porto om medlem 240:-, 
ej medlem 315:-  (extra porto för: Europa 40:-, utom Europa 50:-) 
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, 140:- inkl. porto (extra porto för: 
Europa 40:-, utom Europa 50:-) 
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris inkl. porto om medlem 310:-, ej medlem 385:- (extra 
porto Europa 95:-, utom Europa 125:-)
Fyrkortlek med 52 svenska fyrar + 3 jokrar, pris inkl. porto om medlem 40:-, ej medlem 50:- (extra 
porto:  Europa 15:-, utom Europa 20:-)
Klubbnål i emalj med logo 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Tygmärke med broderad logo (6 cm högt) 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 15:-  inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam eller herr, 140:- inkl. porto (extra porto: Europa 40:-, 
utom Europa 50:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam eller herr, 240:- inkl. porto (extra porto: 
Europa 40:-, utom Europa 50:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- inkl. porto (extra porto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)

Klubbmärken, tröjor mm

Nya klubbprylar
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Fyrnytt,	lite	smått	och	gott

Sammanställt av Maria	Elsby

Holmögadds fyr fyller 250 år
Holmögadds intresseförening har planer på att fira jubileet bl.a. med att uppföra en 
kopia av den första fyren. En vippfyr från 1750. Avsikten är att bygga i skala 1:1 enl. 
J.G. Steurs ritning från 1749. Tillstånd från Riksantikvarieämbetet och Sjöfartsverket 
är klara. Det är ett Leader Urnär projekt och man är nu i slutskedet av underhand-
lingarna för att få EU-stöd. Holmögadds intresseförening är en liten förening bestå-
ende av 7 medlemmar som de senaste 3 åren haft hand om fyrplatsens skötsel. Man 
har ingen möjlighet att själva finansiera projektet och håller därför tummarna för att 
EU-stöd skall beviljas.
      Anders	Wincent

Utökat byggnadsskydd för Hållö?
Riksantikvarieämbetet hemställer att regeringen fastställer ett förslag till utökning av 
byggnadsminnet Hållö fyrplats. Syftet är att anläggningen ska skyddas i sin helhet

Förslaget utarbetades redan 2006 men det har inte överlämnats till kulturdepar-
tementet förrän nu. Sjöfartsverket accepterar i ett yttrande från 2007 utökningen av 
byggnadsminnet och de föreslagna skyddsföreskrifterna. 

Hållö är en av de äldsta fyrplatserna i Bohuslän och miljön är komplett på så vis att 
alla ingående byggnader har bevarats. 1841-1842 byggdes ett cirka tio meter högt cy-
lindriskt stentorn med speglar på toppen och oljelampor i en lanternin. Fyren tändes 
första gången 1842, då man även rev den båk som funnits på platsen sedan 1812.

Förutom fyren, som blev ett byggnadsminne 1935, ingår följande byggnader i 
förslaget från Riksantikvarieämbetet: före detta fyrvaktarbostad (1936-37), redskaps- 
och vedbod samt tvätt- och bagarstuga (båda från slutet av 1800-talet). 

Föreskrifterna innebär bl.a. att karaktären av fyrplatsen inte får förvanskas. Ingen 
av byggnaderna får rivas, flyttas, byggas om , byggas till eller på annat sätt förändras 
till sitt yttre. Däremot måste de underhållas och vårdas så att de inte förfaller. Ingrepp 
får inte göras i fyrtornets stomme. Åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en 
funktionell drift får dock vidtas efter samråd med Riksantikvarieämbetet. 

Stefan	Karlsson ur Bohusläningen 23 febr. 2010

Vem skall ta hand om skötseln av Hanö?
På de flesta platser är det problem med att få någon att sköta den befintliga fyren men 
inte så på Hanö. I Blekinge läns tidning (BLT) kan man i artiklar av Lars Ohlsson och 
Niklas Jersblad läsa om att här tar Hanö Bygdegårdsförening och Hanö hamn- och 
byalag strid om vem som skall ha hand om skötseln. 

Bygdegårdsföreningen vill fortsätta som tidigare med visningar av fyren i mindre 
skala för att undvika alltför stort slitage på den medan hamn- och byalaget vill för-
vandla fyren till en del av en modern konferensanläggning. Man vill genom storsats-
ningen behålla goda kommunikationer, befintlig butik och krog. 
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Bygdegårdsföreningen, som sedan tidigare har ett gott och etablerat samarbete med 
Sjöfartsverket, hoppas på att det inte skall bli några problem att få ett skriftligt man-
dat på skötseln av Hanö fyr. 

      Maria	Elsby

Fäggebys stolthet heter Holger

Kommer Vinga att få utökat skydd?
I Göteborgs Posten (GP) har Eva Heyman skrivit om att riksantikvarien vill ha ett 
skydd inte bara på den redan tidigare skyddade fyren och båken utan av hela fyrplat-
sen. Förhoppningsvis blir detta verklighet.
      Maria	Elsby

I Falu-Kuriren kunde man läsa om att några bybor i Fäg-
geby i närheten av Hedemora under 2 års tid samlats 
kring bygget av en fyr! Dalälvens första fyr är en 9 m hög 
stålkonstruktion. 

Behovet av en fyr var kanske inte så stort, men pro-
jektet har i varje fall stärkt sammanhållningen i byn. 

Oktober 2009 kom fyren, som kallats Holger efter 
den sista flottningsbåten, på plats. Säters kommun står för 
elen så nu tänds fyren samtidigt med den övriga gatube-
lysningen. Vilken fantastisk idé!

 
   Ann	Sjöberg, Vikarbyn

Älgsjö Fyrförening
Under våren 2009 lät Sjöfartsverket 
meddela att fyren Älgsjö i Nordingrå 
skulle släckas och rivas till följd av mins-
kad nautisk betydelse. För att rädda 
fyren undan släckning bildades Älgsjö 
Fyrförening med målsättning att överta 
fyren och ansvara för dess fortsatta drift 
och underhåll. Föreningen drivs ideellt.

Sjöfartsverket och markägare kon-
taktades och ställde sig positiva till ett 
övertagande, och idag har föreningen tagit över fyren.

Älgsjö tändes 1964. Det är en fyra meter hög åttkantkur belägen på en tio meter 
hög klippavsats c:a 1,5 M NNV om fyrön Högbonden. Lanterninen rymmer en sjätte 
ordningens lins av fabrikat AGA. Fyren var från början gasdriven, men byggdes i bör-
jan av nittiotalet om till solcellspaneldrift.
      Tommy	Asplund



48

Två 90-åringar på Östergarnsholm
Sven	Norberg

På Östergarnsholm finns inte mindre 
än fyra fyrar. Den äldsta, kallad Gamla 
fyren, var i drift från den 1 september 
1818 till och med den 15 november 
1919. Fyren låg sedan, bildligt talat, för 
fäfot fram till 1994. Efter utvändig puts-
ning överlämnade Sjöfartsverket fyren 
till Östergarn-Gammelgarns Hembygds-
förening som gåva. Föreningen har sedan 
lagt ner mycket arbete på att underhålla 
den.

1849 byggdes Gamla fyren till på 
höjden och moderniserades. Som ersät-
tare under ombyggnadstiden byggdes 
den lilla provisoriska öppna kolfyren 
som fortfarande finns kvar. Den lär vara 
den enda av sitt slag som finns kvar i 
Sverige idag. Även den tillhör idag hem-
bygdsföreningen och båda dessa fyrar är 
byggnadsminnen.

1919 flyttades fyrverksamheten till 

den då nybyggda fyren som i dagligt tal 
kallas för Nya fyren. Den Nya fyren har 
alltså i dagarna fyllt 90 år!

När den Gamla fyren släcktes upp-
stod ett behov av en ny fyr som kunde 
leda de fartyg som gick genom sundet. 
Man byggde då den lilla fyren som kom 
att kallas Östergarn Västra. Den består 
av en åttkantig vit gjutjärnskur med lan-
ternin och byggdes ursprungligen som 
en AGA-fyr. Fyren har fyra vita sektorer: 
En söderut, en mot Herrvik, en norr om 
Katthammarsvik och en norrut. De vita 
sektorerna omges av gröna och röda sek-
torer så totalt blir det tio sektorer. Fyren 
moderniserades senare för drift med sol-
panel och batterier. 

Under 2008 meddelade Sjöfartsver-
ket att man ville släcka och avveckla ett 
antal mindre fyrar på Gotland, däribland 
Östergarn Västra. Svenska Fyrsällskapet 

Gamla	fyren	och	Polheimerfyren.																																																						Foto: Sven Norberg
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på Gotland tog initiativ till ett arbete 
med att försöka rädda fyrarna så att de 
skulle få fortsätta lysa. I diskussioner med 
hembygdsrörelsen kom man fram till att 
en framkomlig väg kunde vara att hem-
bygdsföreningarna där fyrarna ligger tog 
över ägandet och förvaltningen. Östergarn-
Gammelgarns Hembygdsförening liksom 
de andra aktuella föreningarna tyckte att 
idén var god. För att Sjöfartsverket skul-
le kunna sälja måste samtliga markägare 
ge sitt medgivande, vilket också gjordes, 
men det tog lite tid eftersom en av de 
tolv markägarna är bosatt i Kuwait. Priset 
blev lågt, en (1) krona, och i köpeavtalet 
skrevs in att Sjöfartsverket skulle blästra 
och måla den ganska rostiga fyrkuren ut- 
och invändigt under sommaren. För att 
fyren även i fortsättningen skall kunna 
hållas tänd har hembygdsföreningen an-
sökt om och beviljats driftstillstånd hos 
Transportstyrelsen.

Sista veckan i augusti kom Sjöfarts-
verkets förträffliga fartyg Fyrbjörn med 
sin ännu förträffligare besättning till 
Östergarnsholm för att utföra de utlo-
vade arbetena. Dessförinnan hade före-
ningen tagit bort all teknisk utrustning 
liksom glasen i lanterninen. När mål-
ningen var klar återstod ett omfattande 
arbete med montering av nya glas i lan-

terninen och ny elektronisk styrutrust-
ning. Den här materielen tillhandahölls 
av Sjöfartsverket. Arbetet försvårades av 
att vädret under hösten varit synnerligen 
olämpligt för transport av personer och 
materiel till Östergarnsholm. Den 1 
november, nästan på fyrens 90-årsdag, 
var det i alla fall klart och fyren lyser nu 
som vanligt igen.

För att bistå de aktuella hembygds-
föreningarna ekonomiskt så har det 
bildats en ny förening som heter Före-
ningen Fyrtillsyn Gotland. Dess vikti-
gaste uppgift är att söka sponsorer och 
bidragsgivare så att de hembygdsföre-
ningar som har större kostnader för fy-
rarna skall kunna få ekonomisk hjälp. 
Den största bidragsgivaren hittills är 
Svenska Fyrsällskapet.

Nya	fyren
 Foto: Sven Norberg

Östergarn	Västra							Foto: Lars Flemström
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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. Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel. 0300-60310 
Kassör Margret Mårtensson, Indigogatan 9, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-288456
 Tommy Asplund, Svartbäckens By 334, 136 59 Vendelsö, tel. 0731-807300
 Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
 Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr., 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
 Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932

Webmaster
 Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel. 08-761 6109, 
 e-mail: bertil.oestling@glocalnet.net

Blänket - Redaktion
Redaktör Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139

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
 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

Revisorer
 Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
 Christer Lundgren, Östra Arvidsgårdsvägen 53, 439 92 Onsala, tel. 0300-63940
Suppleant Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, tel. 031-912519

Valberedning
Sammank. Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel. 0300-60310
 Leif Lehmann, Linnégatan 47, 413 08 Göteborg, tel. 031-244810
 Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810

Medlemsavgifter verksamhetsåret 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 oktober 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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