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Redaktörens ruta
Hösten är här på allvar och för de flesta är fyrbesök inte längre aktuella i år. Det 
kan därför vara roligt att läsa om sådana istället. Fler och fler av våra medlemmar 
reser på egna eller organiserade fyrresor runt om i världen och vill gärna ge oss 
andra möjligheten att inspireras eller bara i text och bild uppleva detta.

Nu får också alla de som inte haft förmånen att kunna lyssna till Bengt 
Garsells föredrag om atlantöarna i Galicien möjlighet att läsa om dem i Blänket. 

Ett stort tack för alla fina fyrbilder ni skickat in. Alla kan inte hamna på 
omslaget direkt. En del kommer i senare nummer och andra kommer kanske inte 
alls. Möjligheten finns också att de kan hamna inne i tidningen.

Har du något att berätta om ”din” fyr? Är den hotad? I vilket skick är den? 
Ståtar den i all sin prakt efter en renovering? Är den ett utflyktsmål som du vill 
göra andra fyrintresserade uppmärksam på? Berätta gärna i Blänket.

Så till något helt annat. Kritik är ett ord som de flesta ryggar för. Vi glömmer 
så lätt att ordet kan ha både positiv och negativ betydelse. Jag har fått mycket 
positiv kritik beträffande Blänket. Den negativa kritik som varit har tyvärr nått 
mig bakvägen. Mitt mål är att göra en bra tidning och där behöver jag hjälp.  De 
dryga 10 åren som redaktör för Blänket har varken gjort mig till journalist eller 
grafiker även om jag fått viss erfarenhet under årens lopp. Jag har helt enkelt 
inte den utbildningen. Jag är därför tacksam för konstruktiv kritik direkt till 
mig. Anonym kritik som inte åtföljs av någon form av konstruktivt förslag till 
förändring är bara gnäll!

Det kanske också bör nämnas att Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening 
där alla funktionärer oavsett arbetsbelastning, liksom hos Sjöräddningen, har lika 
mycket betalt, d.v.s. inget alls. 

Jag vill än en gång tacka för och poängtera att kontakten med medlemmarna 
är oerhört stimulerande och viktig för mig. Fortsätt att ringa och skriva!

       Maria Elsby

                    STORT TACK !

Vi känner oss mycket hedrade och vill framföra ett stort tack 
till Svenska Fyrsällskapets styrelse för att vi fick emottaga 
årets VIPP 2010. Med ännu större glädje kommer vi nu att 
fortsätta med de upprustningsarbeten som pågår.

Lungö fyrplats
Per-Anders och Elisabeth Norlin

Lennart och Lisbet von Post
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Ordförandens sektor
Ännu en härlig sommar har passerat. Ibland har den va-
rit stressig med besök på många fyrar. Det kompenseras 
dock av alla trevliga människor man träffar vid fyrplat-
serna och bekantskapkretsen växer ständigt. En annan 
sak som ger fler bekanta är att så många kontaktar mig 
och frågar om fyrar. Flera av dem besöker också Donsö 
för att leta information i mina fyrböcker.

Jag önskar att vi i Sverige kunde starta ett natio-
nellt fyrmuseum som också inrymde ett fyrforsknings-
bibliotek. I Danmark finns ett nationellt fyrmuseum i 
Nakkehoved. I Norge finns fyra nationella i: Lindes-
nes, Tungenes, Dalsfjord och Kabelvåg. Det finns ock-
så nationella fyrmuseer i Skottland, England, Frankrike och USA men tyvärr inget i 
Sverige trots att vi har varit en av världens främsta fyrnationer. Sjöfartsverket försökte 
1998 starta ett nationellt fyrmuseum i Norrköping men lyckades tyvärr inte få lokalt 
stöd eller pengar. 

Men det kanske finns en lösning. Fyrsällskapet har ett mycket gott samarbete 
med Sjöfartsverket. Under våra fyrbevarandesamtal har vi återuppväckt vår gamla idé 
att verka för bildandet av en Nationell Fyrstiftelse. Det skall vara en helt självständig 
stiftelse med egen styrelse och administration. Fyrstiftelsen skulle successivt ta över 
äganderätten av bevarandevärda f.d. bemannade fyrplatser och fyrar som Sjöfarts-
verket inte längre behöver, men även fyrplatser som ägs av andra myndigheter. Ett 
delmål i stiftelseprojektet är att upprätta ett fyrmuseum och forskningsbibliotek. 

Stiftelseprojektet är svårt och kommer att kräva mycket tid och arbete. Hittills 
har vi lagt ned en hel del arbete på hur Stiftelsen bör organiseras och administratio-
nen av den. För närvarande håller vi på att förankra vår idé hos berörda myndigheter. 
Vi har även börjat skissa på hur vi skall få sponsorer. Den viktigaste parametern, när 
man skall bevara fyrar, är naturligtvis hur allt skall finansieras. Det bästa vore att 
Sjöfartsverket fortsatte att äga fyrarna och hade anslag för att underhålla och bevara 
dem då de utgör en oersättlig del av Sveriges maritima kulturarv. Tyvärr har Sjöfarts-
verket inget anslag för detta så vi måste söka andra lösningar. En lösning är att starta 
en Stiftelse som har finansiella resurser så att den kan ta över ägarskapet och ansvara 
för att kulturarvet bevarades. Det behövs då ett stiftelsekapital som ger tillräcklig år-
lig avkastning för driften. På detta sätt arbetar man i andra länder när man vill bevara 
ett kulturarv. Varför skulle inte vi kunna göra detsamma i Sverige? När vi har förank-
rat stiftelseidén hos berörda myndigheter måste vi skaffa sponsorer så att vi kan få in 
ett tillräckligt stort stiftelsekapital. Vi behöver därför hjälp och fler kontakter så att vi 
kan genomföra vår idé. Bidrag måste sökas från myndigheter, fonder och EU men vi 
behöver även stöd från det privata näringslivet och frivilliga. Om du har några idéer 
och känner tänkbara sponsorer är vi tacksamma om du ringer undertecknad (031-
972148) eller Mikael Engqvist (08-5424 3454). 

          Esbjörn, Donsö 2010-09-05
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Åhus lotsar och sjömärken
Berättelse och bilder Claes Ahlström. Nedtecknat av Leif Elsby

Min farfar Axel Reinhold Ahlström bör-
jade som lots 1904. När han pensione-
rades år 1942 hade han avancerat till 
lotsförman i Åhus. 

1934-35 arbetade min far Algot 
Ahlström på tjänstefartyget ”Malmö”. 
Detta underhöll lots- och fyrplatser i 
Skåne och Blekinge samt övriga sjömär-
ken som båkar, prickar, lysbojar och fyr-
skepp. Han slutade som båtman i Åhus 
år 1972. 

Lots och tull
Lotsning har reglerats av särskilda för-
ordningar. Den äldsta kom 1696. I den 
lotsförordning som började gälla år 1827 
stadgades, att svenska fartyg, som kom 
från öppen sjö, skulle ta lots till dess att 
den första tullkammarstationen hade pas-
serats. Detta visade på en klar koppling 
mellan tullintressen och lotsplikt. Enligt 
samma förordning gällde att alla fartyg 
från främmande nationer hade lotsplikt 
vid alla lotsplatser längs fartygets färdväg. 
Denna förordning ersattes 1862.

Statistik från 1890 visade att Åhus 
var en betydande lotsplats i riket. Åhus 
kom på tolfte plats vad gällde antalet 
lotsningar. Platser med fler antal lots-
ningar var: Gävle, Kalmar, Lilljungfrun, 
Malmö, Brämö, Stockholm, Sandhamn, 
Göteborg, Oxelösund, Aspö och Hel-
singborg. 

Målning av Norra båken i Åhus. Den var placerad på Rinkaby skjutfält och användes 
som inseglingsmärke tillsammans med ett stångmärke, som var placerat på ett stengrund 
kallat Plåtarna. I denna enslinje fanns en inseglingsränna från syd kallad Syndregatt. 
Den hade endast 11 fots djupgående (3,3 m). Inget av dessa märken finns idag kvar. 
Militären sköt ner Norra båken och stångmärket på Plåtarna rostade och togs av isen. 
Personerna på bilderna är min far Algot Ahlström och Erik Åklundh.

Tjänstefartyget ”Malmö”
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Titulatur
Chefen för lotsplatsen kallades förr för 
lotsålderman, senare lotsförman. Denna 
benämning ersattes c:a 1940 av titeln 
överlots, senare ändrat till lotsplatschef. 

En äldre titel som fortfarande an-
vänds är mästerlots. Den erhåller man 
efter ett visst antal prickfria tjänsteår. 

Den som körde och underhöll lots-
båten kallades för båtman. När det var 
passning dygnet runt gällde detta även 
för båtman. Han fick också svara för eld-
ningen i lotshuset. 

Utkik
Till lotsplatserna hörde någon form av 
utkik. De var små och högt placerade. I 
Åhus användes kyrktornet som lotsutkik 
under perioden 1800 till 1865. Kyrkan 
låg c:a 3 km från hamnpirarna. Efter 

åsknedslag flyttades utkiken till en ställ-
ning som uppfördes c:a 1,5 km innan-
för hamnpirarna. Under perioden 1899 
till 1947 stod utkiken ytterst på norra 
hamnpiren. 

Numera behövs ingen utkik. Nu 
förlitar man sig på telefon, VHF-radio 
och radar. 

Uppassningshus
I anslutning till utkikarna fanns på näs-
tan alla lotsplatser ett eller flera uppass-
ningshus. De utgjorde uppehållsplats för 
lotsar i väntan på lotsning. I vissa fall ut-
gjorde de även övernattningsställen. Hu-
sen hade ett enkelt utförande. De bestod 
av ett eller två rum med kamin, ofta med 
möjlighet till matlagning. 

Det första lotshuset i Åhus var pla-
cerat på ”flygsandsplanteringen Espet”. 

Bilder tagna år 1935 under arbetet på tjänstefartyget ”Malmö”. Detta underhöll lots- och 
fyrplatser i Skåne och Blekinge samt övriga sjömärken som båkar, prickar, lysbojar och 
fyrskepp. Personerna ovan är från vänster Algot Ahlström, Erik Åklundh samt en okänd 
person.  Erik Åklundh på bilden till höger.
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Storleken var 9x5,5 m, det vill säga 49,5 
m2. Det användes fram till 1899 då ett 
nytt på 60 m2 och byggt i tegel uppför-
des i hamnen.

1992 flyttade lotsarna in i den före 
detta tullkammaren och 1996 till ett ny-
byggt lotshus vid piren.

Hamnen
För lotsbåtarna behövdes en hamn. Om 
en sådan inte fanns på platsen lät lots-
verket uppföra en. I vissa fall behövdes 
den kombineras med vågbrytare och 
bryggor. Till hamnen skulle också finnas 
båthus, sjöbodar och diverse materialbo-
dar. Många hamnar utrustades med slip.  
Plats för uppläggning av sjömärken var 
också nödvändig. 

1962 flyttades bryggor och båthus 
ut till norra pirhuvudet. 

Båtar
Från början stod lotsarna själva för sina 
båtar. De skulle vara ”gode och tienlige 
båtar”. Kravet på egen båt fanns kvar 
till 1914. Kronan hade dock då på vis-
sa platser börjat tillhandahålla lotsbåt. 
1914 var antalet lotsplatser 139 stycken. 
Av dessa hade 53 stycken försetts med 
båt av Lotsverket. 

År 1890 erhöll Åhus från Lotsverket 
en däckad segelbåt av trä. Båtarna drevs 
fortfarande med segel och åror. År 1905 
anskaffades den första lotsmotorbåten i 
Sverige. Detta gjordes för Oxelösunds 
lotsplats. 

År 1915 beställde lotsarna åt sig 
själva en lotsmotorbåt från Davidssons 

Skeppsvarv i Simrishamn. Den kall-
lades ”Stor-Klas” och var förutom segel 
utrustad med en Dux tändkulemotor 
tillverkad av Ljunggrens Verkstads AB i 
Kristianstad. 

År 1925 beställde lotsarna en mind-
re motorbåt från Ryhls Båtvarv i Åhus. 
Den kallades ”Lill-Klas” och var utrustad 
med en en-cylindrig tändkulemotor av 
fabrikat ”Västervik”.

I slutet av 1940-talet övertogs 
”Stor-Klas” av Lotsverket. Den fortsatte 
i Åhuslotsarnas tjänst fram till 1960 då 
den såldes till en privatperson. 

1952 levererades ”Nr 471”. Hon var 
byggd i trä och var försedd med en två-
cylindrig June Munktell tändkulemotor 
på 64 hk. 

1976 slogs lotsplatserna Åhus, Söl-
vesborg och Simrishamn ihop. Man hade 
sedan lotsbåtar på tre platser. 

1978 fick lotsplatsen i Åhus en 18 
knop snabb motorbåt ”Nr 710” byggd 
vid Borghammars varv på Lidingö. Det 
innebar att båtarna i Sölvesborg och 
Simrishamn kunde avvecklas. 

1984 levererades den isgående ”Nr 
771”. Hon var byggd i stål och gjorde 10 
knop. Båten var även utrustad med en 
hydraulisk kran 
för att kunna an-
vändas vid prick- 
och bojhantering. 

Underhåll av 
sjömärken
Båtman hade även 
hand om målning 
och reparation av 
prickar. 

Källa:
Skrifter utgivna av S:ta Annas Gille i 
Åhus, nr 13, Åhus Lotsplats av Claes 
Ahlström, 1993.

År Antal egna 
lotsbåtar

Antal från 
Lotsverket

1888 617 87

1900 642 86

1920 527 23
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Träff med 11 fyrskeppsveteraner
Hämtat ur: ”Aktuellt från Sjöfartsverket” 1982

Insänt av Wera Johansson (dotter till fyrmästare Johan Mattsson)

1:a raden från vänster
Åke Ahlinder (Grundkallen, Västra Banken, Svenska Björn)
Evert Ahlberg (Svenska Björn)
Karl Lönneberg (Fladen, Ölands Rev, Hävringe, Svenska Björn)
Johan Mattsson (1912-13 på Vega, 1914 Västra Banken, 1915 Grundkallen, 1916 
Ölands Rev. Därefter 1919-36 Stora Karlsö och 1937-50 Understen, varifrån han 
avgick med pension)
Gustaf Alling (Hävringe, Almagrundet, Sydostbrotten, Norströms Grund och siste 
fyrmästare på Finngrundet)
Sivert Ekefyr (Västra Banken, Svenska Björn, Almagrundet, Hävringe)

2:a raden från vänster
Börje Berg (Almagrundet)
Uddo Westerberg (Västra Banken, Norströms grund)
Edvin Brännström (Östra Kvarken, Sydostbrotten)
Gustav Söder (Vinga, Fladen, Svenska Björn, Grundkallen, Svinbådan och som den 
siste fyrskeppsmästaren i Sverige på Falsterbo Rev)
Tore Åhlund (Grepen, Västra Banken, Grundkallen, Finngrundet)

Bilden, som tidigare publicerats i ”Aktuellt från Sjöfartsverket” är tagen hösten 1982 på 
Wasavarvet i Stockholm. En fyrskeppskväll hade anordnats av Sjöhistoriska Museet.
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Fyrplatser på Galiciens unika atlantöar
Bengt Garsell  (text & foto)

Ett av dessa romerska fyrtorn, det myt-
omspunna Torre de Hércules utanför 
staden A Coruña, står där fortfarande, 
om än i återskapad form. Det nuvarande 
tornet byggdes på 1790-talet men delar 
av det gamla romerska fyrtornet finns 
kvar i innerväggar och fundament.

En bit in på 1800-talet var Torre de 
Hércules fortfarande det enda riktiga fyr-
tornet på hela den galiciska kusten. Ota-
liga skeppsbrott, många med utländska 
fartyg inblandade, tvingade dock fram 
åtgärder från Spaniens sida och i mitten 
av 1800-talet påbörjades en stor utbygg-
nad av fyrplatser utmed den galiciska 
atlantkusten. Klassiska fyrplatser som 
Estaca de Bares, Cabo Fisterra och Cabo 

Vilán var bland de första som stod klara 
runt 1850 och fler följde i rask takt.

Den södra delen av den galiciska 
kusten är sönderbruten av tre större 
havsvikar som skär djupt in i landet. 
Området kallas Rias Baixas, ”de nedre 
fjordarna”, och sträcker sig ner till Río 
Miño som är gränsflod mot Portugal. 
Som en barriär mot Atlanten ligger en 
rad öar i havsbandet utanför och skyd-
dar inloppet till var sin fjord. Öarna he-
ter Isla de Sálvora, Isla de Ons och Islas 
Cíes och ingår numera i den maritima 
nationalparken Islas Atlánticas de Gali-
cia. Nationalparken omfattar inte bara 

I Spaniens nordvästra hörn ligger Galicien med spännande och 
dramatisk kust mot Atlanten. Olika keltiska folkstammar levde i det 
här kustlandet för 2.500 år sedan, innan romarna invaderade och 
etablerade sina befästningar och handelsplatser utmed kusten. Det 
var också romarna som byggde de första fyrtornen i Galicien.

Rias Baixas, Galiciens södra kustområde

Estaca de Bares
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ögruppen och stränderna utan också 
havet och bottnarna runt om. Här finns 
stora likheter med vår egen nyligen in-
vigda nationalpark i Kosterhavet. Ute på 
öarna har man begränsad rörelsefrihet, 
vissa områden är avspärrade och man får 
bara röra sig utefter anvisade vägar och 
stigar. Nationalparken, som är Galiciens 
enda, omfattar 1.200 ha landyta och 
7.200 ha havsyta. I parken ingår också 
den lilla ön Cortegada längst inne i havs-
viken Ría de Arousa. 

Öarna har spektakulärt och utsatt 
läge. I söder, fint placerad i Vigo-fjor-
dens mynning, sträcker Islas Cíes ut sig 
åt norr och pekar med ett klippigt och 
kantigt finger upp mot Isla de Ons. Ons, 
med sina betydligt mjukare och rundare 
former, ligger utanför fjorden som heter 
Ría de Pontevedra. Längst i norr, bland 
otaliga grynnor och skär, ligger Isla de 
Sálvora och skyddar inloppet till Ría de 
Arousa, den största av de tre fjordarna. 
Det är slående hur olika de här tre öarna 
är. Cíes, klippig, hög och kantig. Ons, 
kullrig, grön och frodig. Sálvora, låg-
mäld, stenig och sällsam. På läsidan har 
alla tre öarna playor och skogsdungar. 
Sammantaget är detta ett riktigt paradis 
som under årens lopp bebotts av diverse 
eremiter, munkar, fiskare och pirater.

Även på de här öarna byggdes fyr-
platser på 1800-talet. Cíes och Sálvora 
fick sina bemannade fyrar redan 1853 
och på Ons tändes den första fyren 1865. 
Av dessa fyrbyggen finns numera endast 
tornet på Cíes kvar, på Ons och Sálvora 
restes nya kraftigare fyrar på 1920-talet 
och i samband med detta revs de gamla 
byggnaderna. Fyrarna på Ons och Sálvo-
ra har fortfarande ständig bemanning, 
Cíes däremot avmannades redan 1939 
när fyren automatiserades. Då rev man 
dessvärre även den ursprungliga fyr-
byggnaden.

Dags nu att ta sig ut i havsbandet 
och besöka de tre öarna.

Cies gamla fyrtorn från 1853

Monte del Faro, Islas Cíes 
Islas Cíes består egentligen av tre större 
öar, varav två är sammanbundna med 
sandbankar och ett klipprev. Under som-
marmånaderna fram till i början av sep-
tember går turbåtar ut till Cíes från tre 
olika hamnar; Vigo, Baiona och Cangas. 
Då är det tätt med folk på öns camping 
och på den långa vita playan som klassas 
som en av Europas bästa. Då finns ock-
så en affär och två restauranger öppna. 
Resten av året är ön obebodd.

Fyrplatserna i Spanien sköts och 
underhålls av lokala hamnmyndigheter. 
Fyren på Cíes sorterar under hamnen i 
Vigo medan fyren på Ons hör till hamn-
myndigheten i Marín. Fyren på Sálvora 
sköts av en tredje hamnmyndighet, 
nämligen den i Vilagarcía. För att besöka 
fyrarna behövs tillstånd så det innebär 
lite pyssel och pappersexercis inför varje 
nytt fyrbesök efter kusten.
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Jag har fått förmånen att följa med om-
bord på M/s Rías Baixas, hamnmyndig-
hetens, Portuaria de Vigos egen service-
båt. Skepparen har ställt in kursen på 
öarna därute vid horisonten. Med om-
bord finns också fareron Luis, en fryntlig 
och lättsam man i sina bästa år, som vid 
sidan av fyrar har som största intresse att 
leta fossiler i de galiciska bergen. Fareros 
kallas de, teknikerna som arbetar med 
underhåll och skötsel av fyrplatserna 
härnere. Farero av ordet faro, det span-
ska ordet för fyr. De bofasta fyrvaktarna 
kallades tidigare torreros, av ordet torre, 
torn. Det skall inte förväxlas med tore-

ros med ett r, torero betyder tjurfäktare 
och då handlar det om helt andra aktivi-
teter. Ytterligare en fem, sex man finns 
med ombord på Rías Baixas. Detta är en 
inspektions- och servicetur som görs un-
gefär varannan vecka. De tittar till alla 
mindre fyrar, sjömärken och ljusbojar 
och klättrar även upp till fyren på Cíes, 
den som kallas Monte del Faro och ligger 
på öns högsta punkt.

Vi lämnar inre hamnen i Vigo och 
rundar fiskehamnen som inte är någon 
liten skärgårdsidyll direkt. Vigo är Eu-
ropas största fiskeläge, och det märks. 
Det är något av storföretagsamhet över 
hela området med potenta havstrålare 
vid kajerna och oändliga lager- och in-
dustrilokaler runt om på landbacken. 
De här trakterna är dessutom skaldju-
rens Mecka. I havsvikarna här utanför är 
bottnarna fyllda av läckerheter. Det som 
inte får plats på botten, det odlar man 
från plattformar som ligger som arma-
dor i vikarna. 

Vi lägger till på sydsidan av ön och 
vandringen uppför serpentinvägen mot 
fyren börjar. Nu är det folktomt här-
ute, säsongen är slut och turbåtarna har 

190 meter över havet ligger fyren på Cies

Utsikt mot norr med Isla Ons i fonden
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Fyren på Isla Ons från 1926

dockat upp. Cíes är den till naturen mest 
dramatiska av de tre öarna, högsta punkt 
är 190 meter över havet och där place-
rade man en gång i tiden fyrplatsen. Ef-
ter hand som man klättrar upp på den 
slingrande vägen blir panoramat över ha-
vet allt mäktigare. Fyren på Cíes byggdes 
redan 1853, man drog upp vägen och 
skalade av kullens topp till en plattform. 
Tittar man på de gamla ritningarna kan 
man se att det var en vacker fyrbyggnad 
i en våning med en halvrund front mot 
väst och tornet centralt placerat. Tråkigt 
nog rev man huset vid renoveringen 
1939, tornet fick i alla fall stå kvar.

Det ensamma tornet på Monte 
del Faro är elva meter högt. Från bör-
jan fanns en 2:a ordningens linsapparat 
i lanterninen, för övrigt den enda i den 
storleken utmed hela den galiciska kus-
ten. Ljuskällan var en oljelampa som se-
nare ersattes med fotogen. Fyren skulle 
enligt planerna ha en lysvidd på upp till 
30 sjömil och vara synlig ända ner till 
floden Miños mynning. Nu blev det inte 
riktigt så bra alla gånger eftersom fyrens 

höga placering gör att den ofta är inhöljd 
i dimma. 

Fyrplatsen var bemannad fram till 
1939. Tre torreros med familjer bodde då 
häruppe på örnnästet med den fantastis-
ka utsikten. 1939 installerades en AGA-
klippare med acetylengas och Daléns be-
römda solventil. I och med detta var fyren 
automatiserad och personalen fick flytta 
iland. Det fina fyrhuset revs och ersattes 
senare av ett betydligt kantigare bygge 
vid sidan av tornet där man förvarade 
gastankar och annat. Fyren drevs med gas 
fram till 1996, då man installerade solpa-
neler och drift med batteri. Numera finns 
en 4:e ordningens lins i lanterninen och 
lysvidden är fortfarande bortåt 30 sjömil 
vid siktigt väder enligt Luis, som ju bör 
veta (i listorna uppges 22 nm).

Luis kollar instrument, läser av och 
noterar. Fyrvaktarsysslan är nu alltmer 
ett tekniker- och dataingenjörsjobb. Men 
friheten och närheten till havet finns ju 
fortfarande kvar liksom förmånen att få 
befinna sig på sådana här vackra utposter 
var och varannan vecka. 
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Faro de Ons, Isla de Ons 
Till Isla de Ons tar man sig med turbåt 
från städerna Bueu eller Sanxenxo, be-
lägna på var sin sida av Pontevedra-fjor-
den. Båtarna går efter någorlunda säkra 
turlistor mellan maj och september. 
Ombord på turbåten från Bueu är det 
glest mellan passagerarna den här mor-
gonen. Om några dagar upphör den re-
guljära trafiken, de sista turisterna åker 
iland och åtta månaders frid sänker sig 
över ön. Ett fåtal personer bor på ön året 
runt, Ons är den enda bebodda av de tre 
atlantöarna i nationalparken. Båten krys-
sar ut genom musselodlingarna. Plattfor-
marna ligger tätt i de flesta av vikarna i 
Rías Baixas, så även här utanför Bueu i 
Ría de Pontevedra. Vi rundar Cabo Udra 
med sin lilla fyrplats och sätter kurs på 
Isla Ons. 

Hamnpiren ligger på insidan av ön, 
alltså på östsidan, och sträcker sig långt 
ut i vattnet. När man vandrar piren in 
mot land har man öns samlade bebyg-
gelse framför ögonen. Ett par restau-
ranger med uteserveringar, en pension, 
ett kapell, några hus som klättrar i slutt-
ningen och längst upp på öns högsta 
punkt, fyren på Ons. 

Den slingrande vägen går i ständig 
uppförsbacke till fyrplatsen på drygt 
hundra meters höjd. Tillståndet från 

Portuaria de Marín att besöka fyren lig-
ger i byxfickan men det behöver inte 
användas, jag är väntad och tas emot av 
torreron Gerardo som har vakten för till-
fället. Tre fyrvaktare turas om i fyren och 
bor härute i tvåmånadersperioder.

Fyrbyggnaden är vacker och stilren, 
det är rent av en riktig “fyrpärla”, och 
den håller just nu på att renoveras. Hu-
set är i en våning och u-format, med ett 
åttakantigt torn på utsidan i väster. Fyren 
klassas som en av de tre historiskt mest 
intressanta i Galicien, de bägge andra är 
Hércules (naturligtvis) och Cabo Fister-
ra. Huset och tornet är i originalskick och 
det hela kommer att bli mycket vackert 
när renoveringen så småningom är klar. 
Nu är det fullt av byggnadsställningar på 
insidan, det är inte helt lätt att ta sig upp 
till lanterninen och utkiken. Man får åla 
sig mellan stag och brädor och balansera 
på utlagda spångar där plattformar är 
borttagna. Men väl uppe är utsikten från 
lanterninen den allra bästa. Här har man 
Islas Cíes nere i söder och Sálvora i norr. 
I väster den obrutna atlantiska horison-
ten och längst in i viken i öster ser man 
städerna Marín och Pontevedra. 

Fyren är, som sagt, fortfarande be-
mannad. Portuaria de Marín, hamnmyn-
digheten, har inga planer på att dra in 
bemanningen. Man är i full gång med att 
rusta upp fyren och några rum kommer 
att iordningställas till ett mindre mu-
seum. Korridorerna har vackert mönst-
rade stengolv och kakelpaneler längs 
väggarna. Dekoren är unik för fyren på 
Ons, ornamenten flyter ut över väggarna 
med jugendslingor kring segelbåtar med 
gula segel. 

Första fyren på den här platsen tän-
des år 1865 efter många års planering, 
men redan i början av 1900-talet drogs 
nya planer upp för Galiciens fyrar. De 
handlade bland annat om att ljusstarkare 

Den unika kakeldekoren på Ons
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fyrar behövdes på öarna Sálvora och Ons. 
Planeringen inleddes för en ny fyr, en 
betydligt större fyrbyggnad med ett tolv 
meter högt torn och en 1:a ordningens 
linsapparat i lanterninen. 1926 var den 
klar att tas i drift och den är sedan dess 
en av de ljusstarkaste fyrarna på kusten. 
Den nya fyren byggdes på samma plats 
som den gamla, därför finns inga spår 
kvar av den tidigare fyren. 

Isla de Ons har mjukare och runda-
re former än den klippiga och höglänta 
ön Cíes, här finns skogsdungar, gräshedar 
och en del odlad mark. Ön är vacker 
utan att vara speciell. Fyren däremot är 
på många sätt mycket speciell och vack-
er, både invändigt och utvändigt.

Nere vid den lilla hamnen serve-
ras dagens tallrik på tavernan. Percebes 
står på menyn, små krabater som växer 
på bottnarna i havsvikarna här utanför. 
De liknar någon slags urtidsdjur med 
sina kloliknande munnar och skrynkliga 
kropp. Det gummiaktiga köttet smakar 
ungefär som de större snäckorna, mest 
lik i smaken de långsmala, knivskarpa 
kanske, de som kallas just navajas (fäll-
knivar). 

Faro de Sálvora, Isla de Sálvora
Var skall man stämma möte med fiskaren 
Joaquín om inte på baren Faro de Sálvo-
ra vid hamnen i Aguiño? Joaquín skall 
ta med mig ut till fyren på Sálvora, den 
svåråtkomligaste och okändaste av öarna 
i arkipelagen Islas Atlánticas de Galicia, 
och då är ju helt naturligt att träffas på 
just den baren. Joaquín sitter och vän-
tar vid ett bord på utsidan och efter en 
obligatorisk café solo i förmiddagssolen 
embarkerar vi hans lilla fiskebåt.

Färden ut tar trekvart och går i zick 
zack mellan öar och skär, och mer eller 
mindre synliga rev i nivå med vatten-
ytan. För att ta sig till Sálvora gäller det 

att kunna farvattnen. Den lilla hamnen 
med sin skyddande pir ligger på öns in-
sida. Vid hamnen finns en mindre playa 
och inne på land ligger vad som ser ut 
som en medeltida borg och ett litet ka-
pell. I strandkanten på en klippa vilar en 
staty, vid närmare betraktande ser man 
att det är en sjöjungfru eller “siren”, dock 
lite stramt och manhaftigt huggen. Allt 
verkar övergivet. Vad är nu detta?

Den helkaklade fyren på Sálvora

Jo, här på Sálvora fanns tidigare ett fis-
kesamhälle med ett hundratal invånare. 
Den övergivna byn finns det fortfarande 
rester kvar av en bit upp på ön. Nere 
vid hamnen hade fiskarna ett lagerhus 
där redskap och fångster förvarades, där 
låg också en liten krog där de tog sig ett 
glas efter fisket. Så köptes hela ön av en 
högadlig familj och med de rikas rätt att 
göra som man vill, kastades fiskarfamil-
jerna ut från Sálvora och fick lämna sin 
by att förfalla (så gick det till i Francos 
Spanien). Lagerhuset byggdes om till ett 
borgliknande sommarpalats och den lilla 
krogen omvandlades till kapell! Detta 
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hände i början av femtiotalet, sedan dess 
har det varit besvärligt att besöka ön, 
inga privatpersoner har varit välkomna.
För några år sedan inlämmades Sálvora 
i nationalparken “Islas Atlánticas de Ga-
licia” och år 2007 köptes den slutligen 
tillbaka av staten. Nu går ön att besöka 
igen, under sommarmånaderna går tur-
båt från O Grove och Ribeira, men man 
släpper inte iland fler än 150 personer 
per dag. Besökarna får hålla sig runt 
hamnen och på de två vägar som finns, 
den ena går till fyren, den andra till rui-
nerna av den gamla fiskebyn. Inget får 
röras eller plockas. De övriga nio måna-
derna är det i stort sett bara fiskare som 
lägger till i öns lilla hamnbassäng.

Vägen från hamnen går tvärs över 
ön till fyren som ligger på västra sidan. 
Sálvora är en speciell, rent av sällsam, och 
mycket vacker ö. Stora stenbumlingar i 
märkliga formationer kantar vägen, de 
ligger utspridda på de flata stenhällarna 
och i sluttningarna. Ön är delvis frodig 
och grön, grönskan klättrar på bergskan-
ter och över stenarna. Bakom några sten-
bumlingar dyker fyren upp, en rejält till-
tagen u-formad envåningsbyggnad med 
solpaneler på taket och ett åttakantigt 
torn med röd maggördel på västsidan. 

Hela byggnaden är klädd 
i vitt kakel, liksom tornet. 
Fyren påminner vid första 
anblicken en hel del om 
fyren på Ons. Vid grinden 
möter fyrvaktaren Pepé och 
parkvakten Marcos upp. 

Fyren på Sálvora är 
konstant bemannad, tre 
fyrvaktare turas om här-
ute i tvåmånadersperioder, 
precis som på Ons. Två 
parkvakter från Parque Na-
cional Maritimo finns också 

på plats och bor i fyrbyggnaden, i övrigt 
är ön obebodd. Det blir några trevliga 
timmar i fyren med prat om fyrvaktar-
öden, om stormar, skeppsbrott och öns 
växlande historia. Pepé guidar runt och 
upp i tornet, han plockar fram böcker 
om fyrhistoria och bjuder på kaffe och 
galicisk brandy.

Den första fyren på Sálvora byggdes 
1865. Av den fyren finns inga rester kvar, 
den var bra mycket mindre än den nu-
varande och låg närmre vattnet. Det lär 
ha varit en vacker fyrbyggnad, sexkantig 
med ett likaledes sexkantigt lågt torn 
placerat mitt på taket. En 4:e ordningens 
lins satt i lanterninen och lysvidden var 
endast 10 sjömil. Ljusstyrkan förstärktes 
efter hand men den lilla fyren var ändå 
otillräcklig för dessa svårnavigerade far-
vatten. Fartyg förliste gång på gång när 
de skulle ta sig in i Ría de Arousa, den 
mest omskrivna olyckan hände så sent 
som ett halvår innan den nya fyren var 
färdigbyggd. 

Skeppsbrottet, det som kom att 
kallas Galiciens egen Titanic-katastrof, 
inträffade på nyårshelgen 1921 när pas-
sagerarångaren Santa Isabel bröts sönder 
utanför Sálvora i hårt väder och över 200 
personer omkom. Hon kom norrifrån, 
närmast från A Coruña med emigranter 

Fyren på Isla Sálvora från 1921



17

på väg till Sydamerika. Nu skulle hon gå 
in till Vilagarcía och hämta upp fler pas-
sagerare innan överfarten till Amerika. 
Men stormen kom emellan, båten gick 
på ett rev och 213 personer försvann i 
vågorna. Över femtio passagerare räd-
dades dock, bland annat med hjälp av 
fyra modiga fiskarhustrur. På den tiden 
fanns fiskarbefolkningen fortfarande på 
ön, men alla män var inne på land (det 
var nyårsfirande) och kvar i byn fanns 
bara kvinnor och gamlingar. Fyra kvin-
nor gick ändå ut i en mindre båt och 
lyckades rädda ett antal skeppsbrutna ur 
havet. De belönades senare med kung-
liga medaljer för sitt hjältemod.

När den nya fyren stod klar 1921 
betraktades den som mycket modern 
och ändamålsenlig. Bekvämligheterna för 
personalen var också de bästa, i tidnings-
reportage från den tiden kan man se bil-
der på fyrvaktarfamiljer i fina rum och 
moderna kök. Det hästskoformade fyr-
bygget var rejält tilltaget med sex lägen-
heter förutom gemensamhetsrum och 
arbetslokaler. Så ser det ut fortfarande 
men några av bostäderna används inte 
längre och är i ganska bedrövligt skick. 
Det är lite si och så med fyrens underhåll 
för tillfället. 

Men miljön är ändå fin här. Alster av 
olika slag hänger på väggarna, hantverks-

jobb som fyrvaktare under årens lopp har 
förfärdigat. Till och med fönsterrutorna 
i vardagsrummet är målade och deko-
rerade av någon tidigare torrero. Kaklet 
på väggarna i korridorerna är ett särskilt 
kapitel även här på Sálvora. Den jugend-
inspirerade mönstringen är unik för just 
den här fyren, precis som var fallet på 
Ons. Uppe i lanterninen snurrar en 3:e 
ordningens lins, numera elektrifierad via 
batterier och solpaneler men gasbränna-
ren finns kvar utifall att... 

Sálvora var en av de sista fyrarna i 
Galicien som elektrifierades och auto-
matiserades. Ända fram till i slutet av 
1990-talet var det gas som gällde. Nu 
sitter det solpaneler på fyrbyggnadens 
tak, här precis som på så många andra 
fyrplatser.

De tre fyrarna på de galiciska atlantöarna 
är bara några av en mängd spektakulära 
och sevärda fyrplatser utmed den galiciska 
kusten. Från Estaca de Bares uppe i norr 
till Cabo Silleiro ner mot den portugisiska 
gränsen finns en rad intressanta fyrplatser 
att besöka. De allra flesta står också på 
landbacken och är åtkomliga året runt. 
Men vill man ta sig ut till de atlantiska 
öarna får man hälsa på under sommar-
halvåret. 
För mer info om Galiciens fyrplatser. se  
http://www.garsell.se

Fyrvaktarhantverk på Sálvora

Fyrvaktaren Pepé håller föreläsning



18

Fyrresa till Norrland 11/6 – 15/6 2010
Christina Rosenberg   (Foto Christina Rosenberg & Lars-Göran Itskowitz)

Vi besökte 
Härnö gamla 
lotsplats på 
Härnön och 
vi kunde se 
fyren Lungö 
på långt håll. 
Här visade 
fyransvarige, 
Lennart von 
Post, en por-
tabel utställ-
ning samt att 
vi fick fyrin-
formation.

Fyren är nu åter tänd efter 140 år då den 
första fyren på platsen tändes. Det har 
funnits två fyrtorn på udden. 

Den första fyren byggdes 1860-61 
och tändes 1861. Det var en lägre fyr 
som till en början drevs med rovolja eller 
fotogen. Senare användes gas och slutli-
gen el för att driva fyren. Fyren befol-
kades av fyrmästare och fyrvaktare och 
ett eller flera fyrbiträden med familjer. 
Passningen pågick dygnet runt. 

Det nya fyrtornet uppfördes 1926-27. 
Det tornet blev 15 meter högt. Fyren 
tändes 1927. En spiraltrappa i järn leder 
upp till lanterninen och där sitter den 
stora glaslinsen som skickar ut fyrljuset 
i nattmörkret. Fyren har fått samma 
lyskaraktär som den tidigare, en s.k. in-
termittent fyr som är tänd 4,5 sekunder 
och släckt 1,5 sekund. Den har dock inte 
några ledsektorer utom den ostliga som 
anger tio meters djup på Lungöns ost-

sida. Lysvidden är nu 9,6 distansminuter. 
Tidigare lyste fyren 16 distansminuter. 
Angöringsfyren på Lungöns sydost-spets 
har en lång och intressant historia.

Sedan fyren släcktes 1988 har hela 
fyrplatsen inklusive den mäktiga angö-
ringsfyren sålts på anbud till två Härnö-
sandsfamiljer.

Bussresan fortsatte till Nordingrå/Bar-
sta. Därifrån blev det båt ut till Högbon-
den och en rejäl terrängpromenad upp till 
fyren. Värdarna Kajsa och Owe Grandics 
tog emot oss och berättade om fyren. 

Högbonden är landets näst högst 
belägna fyr, 75 m över havet, efter skån-
ska Kullen som har en lyshöjd på 78,5 
meter. Lysvidden är 18 nm. 

Högbonden byggdes 1907, när man 
blivit varse att det var alldeles för långt 
mellan Skagsudde (utanför Örnskölds-
vik) och Lungön (Härnösand). Last- och 
passagerarbåten ”Piteå” gick sommaren 
1902 på grund på en av grynnorna ut-
anför ön Högbonden. Ingen av de drygt 
sextio passagerarna kom till skada, men 
olyckan satte igång fyrbygget och den 

Lungö 

Ritning över Lungö fyr

Några åkte tåg andra flög och vi samlades alla i Sundsvall. Där steg vi på en buss och 
började vår Fyrresa fredagen den 11/6.
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18 oktober 1909 tändes fyren för för-
sta gången. Det blev också början på 
ett egenartat litet samhälle. Som mest 
bestod det av 21 personer. Här bodde 
fyrmästaren, fyrvaktaren och fyrvaktar-
biträdet med sina familjer. 

Fyren elektrifierades 1963 och Hög-
bonden blev en öde ö. 1987 blev ön natur-
reservat och året efter invigdes vandrar-

hemmet. Nu 
har den otill-
gängliga ön för-
vandlats till en 
välkomnande 
famn för både 
övernattande 
gäster och be-
sökare på dags-
tur och i käl-
laren kan man 
även besöka ett 
museum.

Färden gick sedan vidare till Skagsudde, 
där vi besökte ett Surströmmingsmu-
séum samt intog en buffé med olika sill-
sorter och surströmmingsklämma.

Sent kom vi fram till Holmsund där 
vi övernattade på konferensanläggning-
en Västerbacken.

Lördagen 12/6
Bussen kom tidigt på morgonen och tog 
oss till färjelägret Norrfjärden, där färjan 
transporterade ut oss till Holmön. Vi be-
sökte ett prisbelönt skärgårdsmuséum, 
Holmön båtmuséum.

Guiden Åke Sandström berättade 
om livet på Holmöarna och deras säljakt 
samt om de tre fyrplatserna. Ögrup-
pen Holmöarna ligger i västra Kvarken i 
Umeå kommun, Västerbottens län. 

På Holmöns västra udde ligger Berg-
uddens fyrplats. Den första fyren på 
platsen byggdes 1884, det var ett litet 
fyrhus av trä med en fotogenlampa i en 
lykta på väggen. Eftersom lysvidden var 

Högbonden

Skag resp. Bergudden
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begränsad ersattes den år 1886 av en 
17,8 meter hög fyr. Den är en av få fy-
rar som är byggd helt av trä och den är 
mycket välbevarad. Formen är sexkantig, 
panelen fjällpanel och kupoltaket klätt 
med kopparplåt. Platsens mistlur drevs 
av en råoljemotor. En stor klocka i tornet 
användes som reserv. Ljuset i fyren drevs 
först med fotogen, sedan med gas för att 
slutligen elektrifieras 1950. 

Fyren avbemannades 1969 och 
är nu automatiserad. Den blev statligt 
byggnadsminne 1978 och förvaltas av 
Sjöfartsverket. I dag finns här både gäst-
hamn, vandrahem och affär.

På kvällen inkvarterades vi i olika 
hus, Holmögården, Prästgården och Ber-
guddens vandrahem.

Söndag 13/6
Färja till Norrfjärden och därifrån buss 
till Ratan, där vi besökte en intressant 
väderstation och ett speciellt hus med 
instrument för att mäta vattenståndet 
(mareograf). Detta är en viktig informa-
tion, som fortfarande är med på SMHI:s 
rapporter. För länge sedan var Ratan en 
viktig hamn där all sjöfarare var tvungna 

att förtulla sina varor. I början av 1760-
talet inrättades lots i Ratan. Tidigare 
sköttes det av krögaren. 

Den 20 augusti 1809 förvandlades 
Ratan till ett slagfält. Våg efter våg av 
ryska soldater strömmade ner mot stran-
den där de möttes av artillerield från den 
svenska expeditionskåren som seglat 
upp från Roslagen med 120 fartyg och 
10.000 man. I hamnen låg kanonslu-
parna sida vid sida och batteriet med sju 
kanoner på Ledskär och ytterligare två 
på Rataskär gav fyr in mot byn. I över 
fyra timmar fortsatte striderna, men un-
der kvällen insåg den ryska befälhavaren 
general Nikolaj Kamenskij det hopplösa 
i situationen och beordrade reträtt. 

Med småbåtar tog vi en kort båt-
tur över ett strömt vatten till Rataskär. 
Här fanns både en båk, lotsutsikt samt 
en fyr. 

Den första fyren byggdes 1874 och 
kallades för Ratan Södra. Den nuvarande 
fyren byggdes 1889 och automatisera-
des 1971 samt avbemannades samma år. 
Tornets höjd är 8,1 m och lyshöjd över 
havet är 26,2 m. Lysvidden är 17 nm.

Original optik: 4:e ordn. 
(500 mm) dioptrisk trum-
lins 180° med katadiop-
trisk krona (5 ringar) och 
krans (3 ringar) samt en 
katadioptrisk reflektor 
180°, tvåvekig fotogen-
lampa (20 cl/tim) med 
föränderlig bränsleyta. 

Nuvarande optik: Origi-
nallinsen (utan reflektor) 
används fortfarande.

Sjöfartsverket äger fyren 
(torn sammanbyggt med 
hus) och båken.

Ratan, fyr och båk
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Färden gick vidare till Bjuröklubbs fyr som 
är ett gult tolvkantigt tegeltorn ihopbyggt 
med gula trähus. Det uppfördes 1859. Tor-
nets höjd är 7,7 m och lyshöjden över havet 
är 50,8 m. 

Fyrplatsbostäderna överfördes 1975 
till Naturvårdsfonden och förvaltas av 
Länsstyrelsen i Västerbottens län. 2003 
byggdes den 255 meter långa träramp som 
leder från fyrmästarbostaden till fyren. En 
avslutande utsiktsramp byggdes 2006 till 
bergets norra sida. Fyrmästarbostaden är 
idag ett café och man har renoverat lotsut-
kiken till ett fyrstjärnigt boende, med marin 
inredning i ek.

Lysvidden är 18,5 nm (motsvarar 34 
km). Fyren lyser längre tid än vad den 
är mörk under perioden. Bjuröklubbs fyr 
lyser i 8 sekunder med vitt ljus och är 
sedan släckt två sekunder. Den automa-
tiserades och avbemannades 1970. Sjö-
fartsverket äger fyren och maskinhuset.

Bjuröklubb

Lokala båtägare tog oss vidare från Lots-
platsen Skelleftehamn, ut till Gåsören. 
Thomas Hedman berättade om Gåsö-
rens fyrhus.

Gåsören utanför Skelleftehamn har 
väglett sjöfarande med sin fyr sedan 
1881. Dagens fyr är automatiserad och 
kräver ingen fyrvaktare, som förr. Gåsö-
ren var också lotsplats från 1904 till 
1968. Gustaf von Heidenstam gjorde år
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1879 ritningar till Gåsörens fyr och två år 
senare stod den klar. Fyren kombinerades 
med ett bostadshus där fyrvaktaren och 
hans familj bodde. För att visa att fartyg 
kunde få lots hissades lotskulan – en svart 
plåtkula – i en hög mast. 

En ny och automatiserad betongfyr 
byggdes 1921 och den gamla fyren släck-
tes. Fyrapparaten monterades ned och 

byggnaden över-
togs av lotsarna, 
men 1968 lades 
också lotsplatsen 
ner.  Lotsbåtarna 
Gåsören 1 och 2, 
finns i dag i Dock-
stavarvets ägo. 
Men Gåsören har 
fått liv igen! Fyr-
stugan och lotsstu-
gan ägs av Svenska 
Kryssarklubben 
sedan 1992. 

2001 förklarades fyrhuset som bygg-
nadsminne. 

Och som kronan på verket åter-
tändes Gåsörens fyr 2003.

Sedan tog vi ett kort stopp vid 
”visningsfyren” Jävre, som låg längs vä-
gen. Övernattningen gjorde vi på Pite 

Gåsörens gamla fyr

Nya Gåsören resp. Jävre
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Havsbad, men innan dess hade vi intagit 
en middag på bl.a. renskav.

Måndag 14/6
På morgonen kom skepparen Bernt 
Lindbäck med M/S Favorite för att ta 
oss ut till ön Rönnskär. M/S Favorite 
var en gammal träbåt från 1944. Den 
tog 60 passagerare och gjorde som mest 
18 knop. Den kunde gå på 1 m djup. 
På väg ut till Pite Rönnskär kunde vi 
se Nygrån. 

Pite Rönnskär före detta fiskeläge, 
fyr- och lotsplats. Genom sitt strategiska 
läge i yttre havsbandet blev ön fyrplats 
då den nuvarande fyren uppfördes 1905. 
Den är av stål av s.k. Heidenstamtyp och 
byggdes redan 1862 som tvillingfyr för 
Sandhammaren i Skåne.

När fyren flyttades till Rönnskär 
höjdes den 8 meter och är nu 37,5 
meter hög med 172 trappsteg. Den är 
Sveriges största Heidenstamsfyr. Vi på 
västkusten trodde det var Pater Noster. I 

och med återuppförandet av den i storm 
förstörda stationära fyren Nygrån släck-
tes Rönnskärs fyr definitivt 1971 – den 
utgör dock fortfarande ett oöverträffat 
sjömärke. 

I samband med 100-års jubileet år 
2005 gavs till Rönnskärsbornas och sjö-
farares stora glädje tillstånd att åter tän-
da fyren. Den hålls nu tänd från slutet av 
juli till dess att vädret inte längre tillåter 
båtfärder. 

Väl synligt för sjöfarande från både 
norr och söder står också Rönnskärs 
rödvitmålade stångmärke längst ut på 
Kyrkudden. Det byggdes 1833.

Därefter fortsatte vi båtresan, c:a 4 
tim, i en mycket gropig sjö. Ja, så gropig 
att en våg spräckte framrutan. Lite stra-
patser ska det alltid vara på våra fyrresor. 
Det är sådant som tillhör. Det är det som 
vi göteborgare säger ger ”gooa minnen”. 
Vi gick via Stor-Räbben till Rödkallen 
som är en ö i yttersta havsbandet i Luleå 
skärgård och en utpost mot Finland. 

Pite Rönnskärs fyrby med lotshuset till höger
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Sven Gunnar Hedström gav oss mer in-
formation om Rödkallens fyr. Ön har 
präglats av dess historia som lots- och 
fyrplats och fiskeläge. Någon gång på 
1600-talet var Rödkallen bas för fisket 
under den isfria tiden av året.

Sjöfarten längs Norrlandskusten 
och Luleå var livlig och behov fanns av 
ledljus och lotshjälp för att kunna klara 
navigeringen i skärgården. Rödkallens 
fyr invigdes år 1872. Tidigare fanns bara 
ett 12 fot högt stenkummel och kapel-
let som igenkänningsmärken. Går man 
de 112 trappstegen i spiraltrappen upp 
till lanterninen är man 21,4 m över mar-
ken. 

Belysningen var i början inrättad efter 
ett spegelsystem med sex speglar och 
lika många lampor. 1893 ändrades den 
och försågs med nuvarande linsapparat. 
Fyren släcktes år 1972. 

På Rödkallen finns flera stenlabyrin-
ter. Man tror att man ”gick labyrint” för 
att förbättra fiskelyckan. På hemvägen 
passerade vi Borussia grund med sin fyr, 
Liljeuddens fyr samt Germandöns fyr. 
Vidare fick vi se de mäktiga isbrytarna 
Atle, Ymer, Frej samt lille Ale.

Tisdagen 15/6
Med båten MS/Favorite gick vi ut och 
passerade fyren Vitfågelrännan samt 
Larsgrunden. Vinden tog i, men det blev 
en båtfärd till Junkön, som är en stor ö 
med bofast befolkning. Flera yrkesfiskare 
har sin hemmahamn på ön. Under som-
maren fiskas strömming, sik och laxör-
ing och under hösten trålar man efter 
siklöja och i förlängningen havets guld, 
löjrommen. Vid Junköns fiskeläge finns 
det, förutom en gästhamn med c:a tio 
platser, också ett mycket trevligt skär-
gårdsmuseum, ett båtmotormuseum, ett 
sommaröppet café samt två uthyrnings-
stugor. 

Vi besökte även ett galleri med ut-
ställning av olika Luleåkonstnärer. Gal-
leriet ligger i den gamla Sundvallsgården 
och heter ”Galleri Agda och Valborg” ef-
ter de sista fast boende på gården. På ön 
fanns även en väderkvarn dit alla jord-
brukare, från öarna runt omkring, kom 
för att mala sin säd.

Som avslutning på denna trevliga 
resa satt vi i lä bakom sjöbodarna och 
njöt av den härliga solen samt en under-
bar lunchtallrik.

Rödkallen
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Kommentar till 
”Nobelpristagarens far byggde Sveriges unika fyrar” i Blänket 2010:2

I artikeln om Heidenstammarna finns ett par defekter.

Sandhammarfyrarna byggdes mycket riktigt på Hellefors bruk, dock inte i 
Västmanland utan i  Södermanland, c:a 3 mil söder om Eskilstuna.

Den elfte Heidenstammaren saknas i uppräkningen. Den fyren stod ursprungligen 
vid Skags udde men är numera visningsfyren Jävre.

Om Gellerstedt verkligen ritade Kpelluddens - från början Ölands Östra - fyr 
kan ju diskuteras. Ritningen är ju den standariserade Heidenstamritningen, men 
Gellerstedt ritade framförallt en berömd portal till fyren.
 
     Arne Nilsson
    Föreningen Sandhammarens Fyrplats

Tack Börje och Wilhelmina, som ordnat resan.

Tack alla goa fyrvänner!

Hela fyrresenärsgruppen samlad på trappan upp till Bjuröklubbs fyrplats
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Ett händelseförlopp ur minnets skattkammare
Johan Mattsson (insänt av dottern Wera Johansson)
Artiklarna har 1984 varit publicerade i ”Aktuellt från Sjöfartsverket” 

Johan Mattsson (1887-1985), 
då 97-årig f.d. fyrmästare från 
Gräsö, Öregrund, berättar här 
ur minnets skattkammare.

Johan Mattsson med den modell av 
fyrskeppet ”Västra Banken” som han själv 
byggt.

Vintern 1915-16 var mycket sträng och 
lång. Isbildningen i Bottenhavet började 
i mitten av december. ”Finngrundet” 
fick hjälp av ”Vega” och kanonbåten 
”Svensksund” in till Öregrund veckan före 
jul. ”Västra Banken” och ”Grundkallen” 
höll på att fastna i drivisen men kom – i 
sällskap – med nöd och näppe genom 
isen i Ålands hav till Söderarm dagarna 
före nyårsafton.

Världskriget pågick för fullt och 
sjöfarten var mycket dämpad. Detta 
bevisade de malmfartygskonvojer som 
följde hela svenska ostkusten och tog 
inomskärs där så kunde ske. En av de 
största katastroferna var när finska 
ångarna ”Ariel” och ”Lapponia”, på väg 
från Sundsvall till Mentoluto i Finland 
med styckegods, fastnade i packisen och 
ej hördes av på månader. I februari gick 
ett av flottans aeroplan, fört av löjtnant 
Krokstedt, ut på spaning efter båtarna. 
Men resultatet blev negativt och 
flygplanet återvände till Öregrund. Om 
den tragiska händelsen skrevs mycket i 
pressen och i öregrundstrakten var den i 
var mans mun.

Efter flera månader fick man reda på 
ångarnas öde. ”Lapponia” hade då nått 
land i Finland. Skruvisen skiljde fartygen 
åt och i slutet av mars skruvades ”Ariel” 
sönder och sjönk. Besättningen på 
5 man och 2 kvinnor började då en 
mödosam vandring mot ”Lapponia”, 
som man bortom horisonten endast 
såg masttopparna av. Med på färden 
drogs en livbåt, vari man packat diverse 
kläder, mat, en liten kamin och lite kol. 
Isfärden till ”Lapponia” tog fem dygn 
och besättningen var vid framkomsten 
mycket medtagen, allrahelst kvinnorna. 
Sista biten av färden fick de hjälp av 
”Lapponias” besättning, som på avstånd 
upptäckt de skeppsbrutna.

1916 tjänstgjorde jag som extraman 
på ”Grundkallen”. En stilla solskensdag 
på försommaren upptäckte vi en 
drivande båt med låga fribord – men ej 
i marvatten – mellan grundkallegrunden 
och skärgården, med en lutande mast 
och en svart trasa i toppen. Beslut och 
handling var nu ett, och på någon minut 
var motorbåten i sjön, bemannad av mig 
och fyrvaktare Ström.
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Båten var en vanlig skeppsbåt, halv 
med vatten, och masten var en åra. Vi 
tog båten på släp ut till fyrskeppet där 
den hissades upp på däck och all bråte 
urplockades. Bland bråten av kläder, 
filtar, säckar, skor m.m. fanns en liten 
kamin och ett dricksglas med namnet 
Ariel. Genom detta glas kunde vi 
fastställa varifrån båten härstammade. 
Efter överläggningar ansåg vi att värdet 
var för ringa att lämna till tullen så vi 
höll en inbördes auktion på skräpet och 
jag minns att båten köptes av fyrvaktare 
Ström och fyrbiträdet Häggroth och blev 
sommarnöjesseglare i Öregrund några år. 
Jag inköpte den lilla kaminen som jag tog 
till fädernehemmet, där den placerades 
i gårdens mjölkkammare. Glaset med 
namnet Ariel fick jag med varm hand 
av fyrskeppskamraterna. Jag var ju den 
förste som embarkerade livbåten (se 
foto). Nu var dramat slut, med den lilla 
auktionen som sista poäng.

Men ….
efter 63 år, närmare bestämt i mars 1979, 
fick jag i Norrtelje Tidning se två bilder 
från Öregrund, tagna 1916 när löjtnant 
Krokstedt landade där efter spaningarna 

över bottenhavsisarna efter finnbåtarna 
samt en redogörelse av öregrundsbon 
Gösta Öberg om förloppet. Hela 
händelsen rullades upp på nytt i mitt 
minne och det första jag gjorde var att 
fråga om kaminen fanns kvar. Ja! Den 
fanns välbehållen undanställd och jag 
fick den tillbaka. Nu ringde jag Öberg 
och talade om vad som rullats upp i mitt 
minne genom bilderna och hans referat 
och att jag hade den lilla kaminen, ett 
glas och ett foto från isdramat 1916. Jag 
frågade om dessa små saker skulle kunna 
vara museiobjekt i Öregrundsgården 
och vi enades om att de skulle dit. Vid 
lämpligt tillfälle överlämnade jag de 
63-åriga prylarna, vilka nu pryder sin 
plats bättre där än i mina olika gömslen. 
Diplomet för gåvan bevaras som en 
raritet i mitt urklippsalbum. Samtidigt 
känner jag stor tacksamhet till Gösta 
Öberg, som genom sin tidningsartikel 
gjorde det möjligt för mig att bidraga 
med mina små minnen. 

Vid fyrskeppet Grundkallen när vi kom 
med den funna båten. I motorbåten 
fyrvaktare Ström och till vänster jag som 
kliver över i den halvt vattenfyllda båten.
Foto: Konrad Häggroth 1916

Glaset som talade om den funna båtens 
identitet.
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Stavik firade 150-årsdagen med pompa och ståt!
Maria Elsby  (Foto: Leif Elsby)

Vänerfyren Stavik 
firade sin 150-årsdag med ömsom 
regn och ömsom solsken, men både 
flaggan och humöret var på topp. 
C:a 250 personer hade samlats för 
att delta i festligheterna. Gunno 
Quist, den nuvarande ägaren till 
Stavik, berättade fyrens historia från 
starten 1860 fram till idag. Svenska 
Fyrsällskapets ordförande Esbjörn 

Fyrvaktarfamilj i 6:e generationen
Sedan Gunno Quist med familj köpte 
Staviks fyr 2003 av Vänerns Seglations-
styrelse, har fyren och övriga fyrplats-
byggnader renoverats till toppskick. En 
detaljbeskrivning av fyrens totalrenove-
ring, där hela familjen, släkt och vän-
ner var involverade, kan man läsa om i 
Blänket 2004:1. 

Men för att ta det hela mera från bör-
jan. 1860 började Anna-Lena Quists mor-
fars farfar som fyrvaktare på Stavik. Han 
hette Erik Johannesson och var född 1829 
i Källsbäck, Södra Ny församling alldeles 
i närheten av fyren. Erik fann sin hustru 
Gustafva Kristina Karolina Nilsdotter född 
1833 nästgårds. Erik och Gustafva fick 
1864 sonen Johan Gustaf Eriksson som 
1909 efterträdde sin far som fyrvaktare på 
Stavik. Johan var innan detta sjöman och 
timmerhuggare. 

Johan behövde inte heller söka så 

långt bort efter sin blivande hustru 
Lizette Svensdotter född 1872 också 
hon född i Södra Ny. Makarna fick bl.a. 

Anna-Lena Quist, 5:e fyrvaktargenera-
tionen på Stavik, välkomnar gästerna.

Hillberg höll ett kort tal och sedan monterades födelsedagsplaketten. Kils 
Brass Ensemble blåste en fanfar för att sedan övergå till att spela potpurrier 
av bl.a. Lasse Dahlqvist och Evert Taube. Gunnos fru Anna-Lena stod vid 
våffeljärnet och gräddade våfflor för brinnande livet och besökarna lät sig 
väl smaka och ingen avskräcktes av regnskurarna som drog in då och då.
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sonen Karl Harry Eriksson som föddes 
1900. Harry efterträdde fadern och blev 
också den siste fyrvaktaren på Stavik. 

Harry fann sin blivande hustru Sonja 
född 1906 i Karlstad men uppvuxen nå-
gon km bort tvärs över Staviken. Paret gif-
te sig och fick de två döttrarna Anna-Greta 
(Holmquist) född på Stavik 1933 och Sol-
veig Gunnarsson född 1936. Harry ver-
kade som fyrvaktare på Stavik till dess att 
fyren automatiserades i början av 1950-ta-
let. Vänerns Seglationsstyrelse ville då för-
flytta Harry till Hjortens Udde, men han 
bad enträget om att få stanna kvar. Släkten 
hade ju ändå arbetat där i tre generationer. 
Detta beviljades och Harry fick lite andra 
arbetsuppgifter som att sköta om utprick-
ningen och hålla allt i gott skick. Makarna 
bodde kvar på fyrplatsen till 1972 då de 
fick en tomt lite längre upp på land där 
de byggde ett eget modernare hus. Sonja 
tyckte det var underbart att få rinnande 
vatten. Släkten förblev dock Stavik trogen 
genom att man hyrde fyrplatsen fram till 
2003 då den släpptes fri till försäljning. 

Solveig hade under tiden gift sig med 
Karl Erik Gunnarsson också han från 
Södra Ny. Makarna hade fått barnen 
Anna-Lena, Jan-Erik och Maria. Vid för-
säljningen av Stavik 2003 hade dottern 
Anna-Lena gift sig med Gunno Quist 
och fått de fyra barnen Helena, Johan-
nes, Malin, och Hanna. Familjen köpte 
fyr och fyrplats och barnen är nu alltså 
sjätte generationen fyrvaktare på Stavik.

Fyrvaktarbostaden med de nybyggda sjöbodarna. I bakgrunden syns ramen för det 
blivande båthuset. Bilden är tagen från fyrbalkongen.

Födelsedagsplaketten skruvas upp av Anna-
Lena Quist under överinseende av Esbjörn 
Hillberg och Gunno Quist.
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Så var det att växa upp på en fyr
Jag hade förmånen att få träffa och in-
tervjua de båda systrarna Anna-Greta 
och Solveig. Intervjun gjordes naturligt-
vis inne i fyren. Systrarna sittande på en 
säng och jag på en pinnstol med blocket 
i knäet. Först gick det lite trevande men 
sedan kom de båda igång ordentligt med 
berättandet i episodform om hur det var 
när de växte upp på Stavik. 

Båda systrarna är eniga om att de 
haft en underbar barndom och uppväxt 
på fyrplatsen i ett mycket kärleksfullt 
hem med uppmuntrande och omtänk-
samma föräldrar. Man trivdes bra fast 
det var trångt i 1 rum och kök och utan 
moderniteter såsom rinnande vatten. 

Anna-Greta som är född på själva 
fyrplatsen berättade att det var en oer-
hört varm sommar när hon föddes 1933 
och mostern fick koka saftsoppa hela 
tiden till förstföderskan Sonja. Däremot 
var vintrarna på 1940-talet mycket kalla 

Systrarna Solveig Gunnarsson och Anna-
Greta Holmquist, 4:e generationen på fyren.

Kils Brass Ensemble gjorde firandet än festligare.
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och snörika. Vänern var istäckt och man 
gjorde en bana på isen att åka skidor på. 

1-3 klass gick flickorna i skola i när-
heten men sedan blev vägen 7 km till 
skolan som låg invid kyrkan. På vintern 
var det oplogade vägar och pappa Harry 
fick skida före så att döttrarna skulle 
kunna ta sig fram i mörkret och snön. 
Till skolan skulle man komma i god tid 
och sedan fick man sitta hela dagen i sura 
kläder i en kall skolsal där det visserligen 
fanns en stor järnkamin men som inte 
värmde särskilt mycket. Det var en job-
big tid tycker systrarna. Mot slutet av 
skolgången fick de åka mjölkbussen och 
då blev det lite lättare. 

Det var roligt att leva här på fyren 
säger Solveig. Alla dagar var olika trots 
att vi inte hade några lekkamrater i när-
heten. Systrarna var hänvisade till varan-
dra och trivdes bra tillsammans. Anna-
Greta berättar att på den tiden sprang 
man inte till varandra som man gör nu. 
Nej, man blev inbjuden. 

Julen var en härlig tid. Mamma Sonja 
plockade lummer och döttrarna pyn-
tade. Sonja sålde lummer på torget i 
Karlstad och köpte sedan julklappar för 
förtjänsten. Hemma satt lummer i fyr-
kors i rummet och så hängde där pap-
persklockor också minns Anna-Greta.

Sonja sydde mycket och på som-
maren plockades det bär som såldes på 
torget i Säffle. En gång fick barnen en 
låda lingon med sig för att sälja själva på 
torget, men de var inga goda affärsmän 
så lådan fick åka med hem igen. Solveig 
är snabb med att inflika att ingen blev 
arg på dem för det. De var ju bara barn. 

På frågan vad de gjorde hela tiden på 
fyren så är svaret att de bakade, städade 
och lagade mat, kort sagt skötte hushål-
let, så att allt skulle vara klart tills mor 
och far kom hem från hygget i skogen. 
Maten stod då på bordet. Småskrattande 
berättar Anna-Greta att de en gång skul-
le koka ärtsoppa på gula ärtor. De var lite 
för sent ute och ärtorna fick bara koka 

Sonja och Harry med döttrarna Solveig till vänster och Anna-Greta.
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De tre första generationerna på en bild, Erik och Gustava till vänster. Johan och Lizette 
och 3 av barnen till höger och i mitten ev. Lotsbefälhavaren för Seglationsstyrelsen. 

Fyrvaktaren Johan och Lizette Eriksson 
med 3 av de 5 sönerna. Sista ”permanenta” 
fyrvaktaren, morfar Harry, är här c:a 5 
år och står i mitten mellan sina bröder 
Gustav och Erik.

Erik Johannessons son Johan Eriksson, 
andre fyrvaktaren fotograferad med en 
tydlig symbol för fyrvaktaren, en kikare!
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En rofylld plats inne i fyren

Ett av fyrens inredda rum. 

en kort stund och var vid serveringen 
stenhårda. En gång hade man gjort lök-
sås som inte heller blev så lyckad men 
mamma Sonja var alltid uppmuntrande 
och tog fram den ljusa sidan av allt.

Anna-Greta gick en Hermods-kurs 
i teckning. Solveig som hade läshuvud 
hade gärna studerat vidare men att vara 

inackorderad för att kunna gå i realsko-
lan var alltför kostsamt så det fick vara. 
Solveig kom som gift att ha många dag-
barn. Roligt men jobbigt tycker hon sig 
minnas. Anna-Greta gifte sig med poli-
sen Bjarne Holmquist och Anna-Greta  
arbetade som försäljare på Hemköp. 

Senaste projekten på fyrplatsen
Under våren har det schaktats och byggts 
en ”riktig” väg fram till fyrplatsen. Bus-
kar har flyttats och satts tillbaka, en stor 
träbrygga har byggts och en större sjö-
bod har kommit långt på väg. Sjöboden 
skall inrymma ett kök, allrum, dusch, toa 
och en vedeldad bastu. En gammal lada 
inifrån land har rivits och skall till vissa 
delar återanvändas som båthus. Funda-
mentet ligger redan klart ute i vattnet. 

Allt är planerat och byggt med en otro-
lig finish och jag känner den största res-
pekt och beundran för Gunnos och hans 
teams energi och kunnande. Kanske kan 
vi återkomma med en artikel om nybygg-
nationer på Stavik framöver. 

Stavik är ett underbart exempel på 
ett gott privat ägande. Fyrplatsen bevaras 
och underhålls och allmänheten är inte 
utestängd, tvärtom kan man t.o.m. hyra 
fyren som numera är inredd med ett an-
tal sovplatser. 

Det var en fantastisk 150-årsdag på 
Stavik som jag sent skall glömma.

- - - - - - - - - - - -
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Gunno Quist, mannen med 
1000 idéer och som också, till-
sammans med släkt och vänner, 
förverkligar dem!

Stavik och familjen Quist fick tillsammans 
med ägarna av Lungö fyr dela ”Årets 
VIPP 2010” för det omfattande arbete de 
lagt ner på renoveringen av fyrarna. 
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Inloppet Säveån                    Alingsåspiren                           Huvden

Lammholmen                       Pellholmen                              Jönsholmen

Sjön Mjörn och dess fyrar
Sture Björnson

Sjön Mjörn 55 km2 stor och med ett maxdjup på 48 meter är Västergötlands 
näst största sjö. Det finns omkring 60 öar i sjön, några bebodda året runt och flera 
utnyttjade av fritidsfolket. Tillflödet till sjön kommer från sjön Anten i norr och 
Ålandasjön i väster. Även Säveån förser sjön med vatten. I söder avvattnas sjön också 
genom Säveån, i Lerums kommun utanför Göteborg. Fisket är väl utbrett i sjön. Man 
har identifierat 18 olika arter varav ”mjörnöringen” är litet speciell.

Risön, numera naturreservat, är den mest kända ön i sjön och tillika ”Republik” 
sedan 1894. Republikens nuvarande president är Stefan Svensson.

Sjön är en otroligt naturskön insjö och mycket uppskattad för såväl båt- som 
fiske och fritidssjö. Runt sjön har många fornlämningar återfunnits och man antar att 
det redan för 8 - 9000 år sedan fanns människor som bodde vid och utnyttjade sjön. 
Efter freden i Knäred gick riksgränsen mot Danmark här 1613-1619.

För båtlivet finns det några kända sjömärken i form av mindre fyrar (se bilder). 
Ansvaret för skötsel av fyrarna ligger hos Mjörns Sjökortsförening, Alingsås kommun 
och båtklubbarna.

Våren 2010 har kommunen, efter påtryckning från fyrsällskapsmedlem, 
genomfört en betydande renovering av fyren på Piren. Fyren var sedan många år 
tillbaks vandaliserad och liknade mest en skampåle.
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Två fyrar utanför Rio
Gunnar Boman (text & foto)

Det tog mig flera år att få tillstånd att 
besöka fyrarna runt Rio de Janeiro. Jag 
kanske använde fel metoder. Hösten 
2009 gjorde jag ett nytt försök. Jag 
hade fått en Internetadress av min 
hustrus kusin till en amiral som skulle 
ha ansvaret för brasilianska marinens 
fyrar. Jag skrev ett vördsamt brev på 
min bästa engelska och framhöll att jag 
var medlem i Svenska Fyrsällskapet. 
Inget svar! Efter en månad kontaktade 
jag kusinen igen och skickade därefter 
samma brev ännu en gång. Plötsligt 
fick jag ett utförligt och positivt svar 
per e-post. Jag fick tillåtelse att besöka 
tre namngivna fyrar längs kusten från 
Rio de Janeiro och ett telefonnummer 
till Flavia, en förträfflig sekreterare på 
CAMR, marinens enhet för fyrväsendet 
i Niterói. Efter överläggning med hjälp 
av min brasilianska hustru Lavinia kom 
vi överens om att vi skulle komma dit 
om en månad, den 12 januari 2010.

Från Niterói till Ilha Rasa 
Vi startade kl 7.30 i infartskontrollen 
till marinens stora område i Ponta da 
Armacão i Niterói. Där kände ingen till 

oss fastän vi var föranmälda och ingen 
svarade i telefon. Efter en halvtimme 
kom dock en ordonnans för att hämta 
oss. Nästa problem visade sig då. 
Jag hade shorts, inte långbyxor som 
var det enda tillåtna. Det hade även 
Adriana, min styvdotter, men det var 
mindre bekymmer. Vakthavande officer 
tillkallades och tillät nådigt att jag fick 
stiga in i en militärbil och föras till 
hamnen där m/s CAMR 11 ”Pollux” 
väntade. Det var en liten bogserbåt 
som sköter förbindelserna mellan 
marinens fyrar och land. Capitão-de-
Fragata Hermann Adolph Sattler ledde 
expeditionen med fast men vänlig hand. 
Han talade utmärkt engelska efter att ha 
studerat i USA. I c:a 8 knop gick fartyget 
över Guanabara-bukten med härlig 
utsikt över Niterói åt babord och Rio de 
Janeiros centrum med sina skyskrapor 
och flygplatsen Santos Dumont alldeles 
vid vattnet åt styrbord och den långa 
bron mellan Rio och Niterói akterut. 
Vi kunde inte låta bli att fotografera 
inloppet till Rio med Sockertoppen med 
sin linbana på styrbord och det gamla 
fortet Fortaleza de Santa Cruz med sin 
lilla vita fyr mittemot. Utanför Rio låg 
sju stora lastfartyg och väntade på att få 
komma in i hamnen och lossa alla sina 
containrar. 

En gammal men välskött fyr
Efter en och en halv timme närmade vi 
oss fyrön Ilha Rasa och förtöjde vid en gul 
boj. Med en liten gummibåt fördes vi i tur 
och ordning in till en liten kran som lyfte 
oss i land, en efter en. När vi väl kommit 
i land berättade Hermann att seden var 

Inloppet till Rio med den gröna fyren
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att alla förstagångsbesökare doppades i 
vattnet med kranen men det slapp vi. 
Vattentemperaturen var c:a +25 grader 
så vi hade nog klarat av det. I stekande 
sol och vindstilla gick vår väg uppför 
en liten stig till öns topp på 77 m.ö.h. 
Här bor permanent fyra fyrvaktare, tre 
månader i taget. Numera har man inga 
familjer med sig men lekparken vittnar 
om att det funnits barn här. Fyren som 
de sköter är 26 meter hög och påfallande 
välskött och nymålad. På portugisiskt vis 
är den fyrkantig, vitkalkad med synligt 
stenverk i alla fyra hörnen. Vi skrev in oss 
i besöksboken och kunde konstatera att 
vi var årets första besökare. Via två breda 
avsatser kom vi upp i fyrkammaren och 
där kunde Adriana och jag tillsammans 
med en ung fyrvaktare kliva in i själva 
linsen som var c:a två meter hög. Jag 
tror inte att jag tidigare besökt någon fyr 
med första ordningens lins. Nu för tiden 
belyses den av en 1000 W lampa men 
tidigare har här funnits fotogenbelysning 
och därefter en AGA-belysning. Fyren 
byggdes av afrikanska slavar på 1820-
talet, invigdes 1829 och elektrifierades 
1886 under kejsar Pedro II. Runt fyren 
samlar man in regnvatten som fyller två 
cisterner och ska räcka i 26 månader. Nu 
tar man dock dricksvattnet från land och 
använder regnvattnet bara för tvätt och 

dusch. Vi besökte också bostadsdelen 
som var lika välskött som fyren. Här 
fanns förutom bostäder ett rum med all 
möjlig elektronisk mätutrustning och 
kommunikation med fartyg och med 
land. Planerna är att öppna ett museum 
på ön och många äldre detaljer har 
därför sparats men problemet är med 
angöringen av ön och landstigningen 
med kran.

Nu hade halva dagen gått och vi 
började bli hungriga. Till vår glädje 
hade en av fyrvaktarna lagat lunch 
– enkelt men mycket gott med stekt 
kyckling, ris och bönor. Vi åt med 
god aptit. Medan vi besteg fyren och 
Hermann kalibrerade olika instrument 
hade besättningen fört i land de oljefat 
som ”Pollux” medförde. När vi kom 
ner till den lilla kranen på stranden var 
allt klart för oss att stiga ombord igen. 
Återfärden, fortfarande i 8 knop, var lite 
mer vågskvalpad men utsikten mot de 
långa stränderna i Copacabana och Leme 
desto mer hänförande. När vi passerat 
Sockertoppen styrde styrmannen mot 
en liten ö på Rio-sidan, Villegagnon, 

Fyren på Ilha Rasa

Vi slapp i alla fall att bada!
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där marinen har en Escola Marinha och 
utanför den finns en grön liten fyr som 
skulle fotograferas från alla håll. Först kl 
17 var vi tillbaka till marinens område i 
Niterói, ytterst nöjda med vår färd. 

På väg till Cabo Frio
Nästa fyrresa startade i Niterói den 23 
februari. Efter flera telefondiskussioner 
med marinens sekreterare Flavia och 
olika sergeanter tog vi bussen till Cabo 
Frio, en stor badort drygt 10 mil öster 
om Rio. Där bytte vi till en lokalbuss 
som förde oss till Arraial do Cabo, en 
liten stad längst ut på en lång udde. 
Inför morgondagen ville vi förvissa oss 
om att vi var välkomna till marinens 
forskningsinstitut IEAPM där vi skulle 
hämtas, men i vakten var alla ovilliga och 
inte hjälpsamma. Vi ringde förtvivlat 
till Flavia som blev stressad och sa att 
amiralen skulle ringa till kommendanten 
i Arraial men denne satt i möte. I ovisshet 
fick vi i alla fall en god middag i den lilla 
kvällstysta staden.

Stekande hetta
Nästa morgon när vi kom till vakten 
var allt förändrat. Man tog oss i hand, 
släppte in oss, lät oss se den högtidliga 
flagghissningen kl 8 innan vi tillsammans 
med en ung kvinnlig löjtnant, Andrezza, 
som var marinbiolog, fick åka bil till 
den lilla hamnen, där marinens breda 
gråmålade båt väntade. Båten tuffade 
sakta i stora vågor till en stor och hög ö, 
Ilha do Farol, som ägs av marinen. Vi fick 
gå iland vid dess brygga och tillsammans 
med en av fyrvaktarna började vi 
uppstigningen till fyren. Fyren heter 
Cabo Frio trots att det är flera mil till 
staden med detta namn. Framför oss 
hade vi en vandring på 3 km i stekande 
sol och ett torrt landskap med massor av 
olika kaktusar men ingen skugga. Vi kom 
upp till 150 m.ö.h. och sedan en brant 
trappa ned till fyren på 125 m.ö.h. Här 
möttes vi av ”faroleiro” (fyrvaktare) 3e. 
sergeant Jordan som med stor entusiasm 
berättade allt om fyren och om att han 
älskade att vara fyrvaktare 3 månader i 

Cabo Frio
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taget med familjen kvar i Niterói. Han 
blev riktigt rörd när Lavinia och jag 
berättade om Svenska Fyrsällskapets 
verksamhet med att försöka bevara de 
svenska fyrarna. I Brasilien är situationen 
annorlunda. I detta jättelika land är 
fortfarande 32 fyrar bemannade.

Fyren på klippbranten
Den första fyren här på ön byggdes 1836 
på öns högsta punkt Det visade sig dock 
att den ofta skymdes av dis och dimma. 
Utanför möts en kylig havsström från 
söder och en varm från norr och vid deras 

möte bildas ofta dimma. Redan efter 25 
år övergavs den första fyren och i stället 
byggde man i kanten av ön en 16 meter 
hög fyr av järnplåt där man placerade en 
1:a ordningens lins. Inne i fyren fick vi se 
samlingen av ormar som fångats på ön 
innan vi klättrade upp till fyrkammaren. 
Ljuset är vitt och sägs lysa 49 sjömil, 
vilket låter nästan ofattbart långt. 
Lavinia och jag fick rum inne i linsen 
tillsammans med Jordan. Vi njöt också 
av den underbara utsikten från fyrtornet 
över branta klippor som vågorna slog mot 
och några enstaka små fiskebåtar. Man 
kan se valar och delfiner härifrån men vi 
såg bara några stora sköldpaddor. Samma 
väg tillbaka med möjligen ännu mer 
stekande sol. När vi kom till bryggan såg 
vi många människor på den fantastiska 
sandstranden till höger om oss och deras 
skonare på redden men tyvärr hann vi 
inte själva att bada. Vattnet här är värt 
ett eget kapitel – kristallklart, ljusblått 
eller smaragdgrönt.

1:a ordningens lins i Cabo Frio

Den som vill följa med mig och min hustru 
Lavinia på en resa till fyrar och andra 
sevärdheter runt Rio de Janeiro under c:a 
två veckor i januari 2011, kan mejla till 
mig före 15 november på: 
gunnar.boman@medsci.uu.se

Ormar insamlade på Cabo Frio

Fyrvaktaren
Jordan i linsen 
på Cabo Frio
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Nordvalen 50 år
N 63 32 / O 20 47

Tommy Asplund  (text & teckning)

Året var 1960 när fyren Nordvalen tändes för första gången. Det 
var den andra i raden av totalt 27 kassunfyrar att byggas i Jävre-
Sandholmen mellan åren 1957 och 1987.
Föregående sommar, närmare bestämt 
den 15 juli 1959 sjösattes Nordvalens 
fyr i Jävre-Sandholmen, söder om Piteå. 
Fyren hade sin förutbestämda plats väs-
ter om Nordvalensgrund i Östra Kvar-
ken, ett grundområde som sedan 1907 
hade prickats ut medelst bojljus. 

På den stora sjösättningsdagen 
sprängdes de yttre stödpålarna till den 
pålbädd som kassunen hade byggts på. 
Domkrafter sköt sedan kassunen utåt, 
och när pålbädden till sist gav vika un-
der den väldiga kassunens tyngd och när 
fyren hamnade i vattnet startade fyrljus 
och mistsignal. Sjösättningsdagarna var 

en begivenhet och det var alltid stor 
folkfest.

Se Blänket nr 4; 2008 för artikel 
om den första fyren att byggas i Jävre, 
Nygrån.

Teleskopfyr
Teleskopmetoden är en byggmetod som 
kännetecknas av att tornet höjs efter fy-
rens utsättning. En relativt låg profil är 
en förutsättning för en säker bogsering 
under elementens påverkan, i synnerhet 
för fyrar med koniska kassuner. 

Tornet byggs på en gjuten botten-
platta i betong. Nordvalens bottenplatta 
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är 22 meter i diameter och 70 cm tjock. 
Runt tornet byggs nu ytterkassunen. När 
fyren har sjösatts och bogserats ut till 
sin position, sänks kassunen genom att 
vatten pumpas in i hålrum i kassunen. 
Dessa fylls sedan med singel, och slutli-
gen pumpas vatten in i teleskopschaktet. 
Detta får tornet att höjas, och den sista 
biten höjs tornet med hjälp av domkraf-
ter. 

Nordvalen var den tredje teleskop-
fyren, och den första på fyrbyggnads-
platsen i Jävre-Sandholmen. 1959 hade 
Grundkallen tänts, och tidigare under 
1960 hade Svinbådan utanför Höganäs 
tänts. Den sistnämnda byggdes i Lysekil 
och är för övrigt nästan identisk med 
Nordvalen.

Den store fyrbyggaren Robert Gel-
lerstad var mannen bakom telskopme-
toden. Vid tidpunkten för byggnationen 
av Nordvalen var han chef för fyrbygg-
nadskontoret på dåvarande Kungliga 
Sjöfartsstyrelsen. Gellerstad patenterade 
teleskopmetoden år 1957.

Fyrbyggnad
Helikopterplattan sitter 26 meter över 
havsytan. Från bottenplatta till helikop-
terplatta är det 39,5 meter. Tornet är 
orangemålat med ett brett svart bälte 
under lanterninen. Fyren är fasadbelyst 
och var ursprungligen utrustad med en 
2-tonig supertyfon på 210- och 260 Hz. 

Nordvalen utrustades med radiofyr och 
reservdieselaggregat och fyren fjärrma-
növrerades via kabel från Holmögadds 
fyrplats som ligger belägen 4 M norr om 
Nordvalen.

En av de sista spaltsektorfyrarna
Nordvalen är en av de sista spaltsektor-
fyrarna, och den sista på ostkusten. 

En spaltsektorfyr innebär att grup-
per av strålkastarlampor, s.k. sealed-
beamlampor sitter monterade på ställ-
ningar i lanterninrummet. Fördelarna 
med spaltsektorsystemet är bl.a. att ljus-
tiderna kan göras långa utan avkall på 
ljusstyrkan och att sektorgränserna kan 
göras mycket skarpa. Nackdelarna är 
bl.a. höga driftskostnader samt att syste-
met fordrar reservdieselkraft.

Runtom lanterninen finns 8 höga 
och smala lanterninfönster för fyrljuset. 
Det är tack vare denna konstruktion som 
det var möjligt att bygga helikopterplatt-
formar på de större kassunfyrarna. 

Påsegling
Den 3 december 2007 kl 06:00 ram-
mades Nordvalen av det 91 meter långa 
holländska fartyget M/S Forte. Både 
fyren och fartyget fick skador, bl.a. ska-
dades sektorerna och i UFS 2007-12-12 
kunde man läsa att en ofrivillig ny vit 
sektor hade uppstått.

Roland Svensson - skärgård, öar och hav
På Prins Eugens Waldemarsudde kan du möta den uppskattade skärgårdsskildra-
ren som förmedlade sina intryck och upplevelser i ord och bild. 

Roland Svensson (1910-2003) var främst verksam i den svenska skärgården 
men gjorde även många resor på Nord- och Sydatlanten. I utställningen, som på-
går 18 september 2010 - 16 januari 2011, presenteras drygt 200 av konstnärens 
färgstarka verk.

     Cecilia Dalborg
     Informationschef Waldemarsudde
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Bok- och filmtips

Flickan från fyren - om nio syskon på Understen

Jag finner det mycket trevligt att fler och fler barn/ungdoms-
böcker med fyranknytning har publicerats de senaste åren. 
Detta borde kanske medföra att barn (och även vuxna) blir 
intresserade av fyrar och får lära sig hur livet var på Sveriges 
bemannade fyrplatser. Författarinnan till denna bok, Lotta 
Silfverhielm, har tidigare skrivit ett flertal böcker. 

Denna gång har hon forskat om fyrmästare Gustav 
Hörlin (1873 - 1922) och hans stora familj. Hon har sedan 
skrivit och illustrerat den synnerligen intressanta boken om 
familjen Hörlins liv på Understen 1915 – 1922. Under den 
tiden användes1848-års fyr men även nuvarande fyr som 

tändes 1916. Man får följa livet året runt. 
Barnen fick tidigt ta ansvar och hjälpa till med många göromål i den stora 

familjen, de gick i lotsbarnsskola 4 månader per år, de rodde och hjälpte till att fiska, 
göra vättar och jaga fåglar. De levde ett mycket fritt, underbart men många gånger 
hårt, farligt och spännande liv på fyrplatsen. De fick även delta lite i skötseln av 
fyren. 

Personligen tycker jag mycket om boken och vill varmt rekommendera att både 
vuxna och barn läser den. Boken är trevligt illustrerad med ett fotografi på de elva 
familjemedlemmarna, ett flertal teckningar på människorna, husen, fyrarna och 
kartor alla utförda av Lotta.            

Boken har hård pärm, 233 sidor samt en 6 sidors urklipps byggmodell av 
Understens gamla fyr och är publicerad 2010 av Migra Förlag, ISBN 979-91-974617-
9-5. Boken kostar 140:- inkl porto för Fyrsällskapets medlemmar och du beställer 
den via telefon 08-658 4010 eller mail: ingrid@migra.nu.     
      Esbjörn Hillberg

Ireland’s Lighthouses
Så bara en kortis om en irländsk bok av min vän John Eagle som jag lärde känna för 
många år sedan när jag bodde i London. John började som fotograf och har givet ut 
vykort på alla Irlands fyrar. Han har även skrivit och illustrerat denna instruktiva bok 
som jag rekommenderar att du använder om du besöker Irland och dess härliga fyrar.

Ireland’s Lighthouses, 2010, ISBN 978-1-84889-024-4, softcover, 209 sidor, 
publicerad av Collins Press. Läs mer om Johns alla vykort och boken på hans hemsida 
www.johneaglephoto.com. Klicka på My book eller Lighthouses.

      Esbjörn Hillberg
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Filmer från fyrresor m.m.
Christina Rosenberg och Lars-Göran Itskowitz har sammanställt ett antal DVD-skivor 
från de fyrresor som Börje Moberg arrangerat samt från några andra fyrplatser. 
Dessa kan köpas för 125 kr/styck via internet på www.swetender.se.

Aktuella filmer är:
Fyren
St. Annas skärgård 1-3 sept 2006
Resan till Danmark 2007
Fyrresa Roslagen 29-31 aug 2008
Fyrresa Norge 2009
Garpens fyr
Väderöbod & Måseskär
Inom kort kommer också DVD:n Norrlandsresan 2010

      Christina Rosenberg

Fyrerne i Oslofjorden, levande kulturminnen 
Även om jag köper en massa fyrböcker från andra länder brukar jag endast skriva i 
Blänket om nyutkomna svenska fyrböcker. Nu skall jag dock göra ett undantag och 
skriva om en mycket fin norsk fyrbok. Författarna har beskrivit alla större norska fyrar 
från Oslo till Færder och Torbjørnskær. Boken innehåller mängder av fina nytagna 
bilder men även äldre svart/vita, detaljerade kartor/sjökort och mycket informativ/
intressant text. Det är en njutning att bläddra i och läsa boken även om man inte 
förstår alla norska ord. Jag tycker att den är värd priset även om den kostar c:a 650 
svenska kronor inkl porto.

Boken har hård pärm, 256 sidor, storlek 20,5 x 31,5 cm, publicerad 2010 av 
Gyldendal Norsk Forlag AS i Oslo, ISBN 979-82-05-40043-6. 
Den kostar NKR 399:- + porto NKR 100:- och kan beställas via www.gyldendal.no.   

      Esbjörn Hillberg

Hur går det med publiceringen av fyrpersonal?
Jodå, dokumentationen av fyrpersonal från våra tidigare bemannade fyrplatser går 
framåt. Väst- och sydkusten är i stort sett klara. Detta sagt med viss modifikation 
för helt komplett kan det aldrig bli. Lite är också gjort på övriga kuststräckor. 
Det jag fortfarande saknar för de ”klara” kuststräckorna är framför allt foton på 
fyrvaktarna och kompletteringar med föräldrar och barn.

Materialet kommer att läggas ut på Svenska Fyrsällskapets hemsida någon 
gång under hösten 2010 eller våren 2011. Information kommer att ges på 
hemsidan, www.fyr.org under rubriken ”Aktuellt” när materialet finns tillgängligt 
för sökning. Ett stort tack till alla er som hjälpt mig med information och bilder 
hittills.

      Maria Elsby
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Väderöbod får fortsätta att lysa! 
Magnus Blomstrand

Väderöbod fyr får lysa vidare. Föreningen Väderöbod tar över ansva-
ret för driften av fyren från den 15 september 2010 och fyren kom-
mer att lysa under överskådlig framtid.

Väderöbods fyrplats med det 18 m höga fyrtornet i betong i bakgrunden. Fyren byggdes 
1964 och ersatte då den gamla Heidenstamsfyren som var placerad vid flaggstången som 
syns till vänster på bilden.                                                                      Foto Peter Berg

I samband med ett besök av medlemmar 
från Svenska Fyrsällskapet på lördagen 
den 11/9 bytte föreningen ut Sjöfarts-
verkets lås på fyren till ett eget hänglås 
och markerar med detta att fyren fort-
sättningsvis drivs i föreningens regi.

Flera av Sveriges fyrar är inte längre 
nödvändiga för handelssjöfarten. Där-
för avvecklas de från Sjöfartsverkets 
verksamhet. För fritidssjöfarten och för 
Sveriges alla fyrälskare är dock detta en 
utveckling som inte hälsas med glädje. 
Fyrarna utgör en symbol för sjöfart 
och är trygga och majestätiska märken 
som många vill ha kvar. Det nuvarande 
fyrtornet på Väderöbod byggdes som 

Föreningen Väderöbods ordförande Kjell 
Andersson byter lås på dörren till Väderö-
bods fyr. I bakgrunden syns bebyggelsen som 
rustas upp av föreningen sedan 31 år.

                       Foto: Magnus Blomstrand
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1914 ristade Artur Urberg och Torsten Waldner in sina initialer i Berget på Väderöbod. 
Nu 96 år senare besöker barnbarnen  Väderöbod och gläds åt att Föreningen Väderöbod 
har markerat ristningarna. Från vänster Bert och Ingemar Simonsson och Gudrun 
Segerhjelm.                                                                              Foto: Magnus Blomstrand

ersättning för den bemannade Heiden-
stamfyren som togs ur drift 1965. Då 
flyttade fyrpersonalen iland och de hus 
de bodde i började förfalla. 

Bland besökarna från Svenska Fyr-
sällskapet fanns flera barnbarn till tidi-
gare fyrvaktare och fyrmästare på ön och 
en av fyrvaktarna gifte sig också med lä-
rarinnan i den lotsbarnskola som tidvis 
verkade på Väderöbod. Barnbarnen var 
märkbart rörda när de klev in i farmors 
enrumslägenhet som förutom hennes 
bostad även fick fungera som skolsal.

Föreningen Väderöbod, en ideell 
förening, har sedan 1979 rustat upp hu-
sen och räddat dem från förfall. Nu tar 
de även över ansvaret för fyrtornet och 
driften av fyren. Genom Sjöfartsverkets 
försorg har fyren fått ett vitt runtomlys-
ande sken och den tidigare glödlampan 

är utbytt mot en lysdiodfyr av moder-
naste snitt. Solenergi driver fyren liksom 
tidigare, men batteripaketet som behövs 
nu är mindre. Den tidigare glödlampan 
på 20W är ersatt med en krans av vita 
lysdioder som ger ungefär samma ljus-
styrka men drar endast 6W. Karaktären 
är LFl W 8s  vilket innebär 2 sekunders 
lystid var 8:e sekund. Lysvidd 6 M.

Genom alla år som föreningen ver-
kat har de haft ett gott stöd från ansva-
riga myndigheter som ägt och förvaltat 
byggnaderna. Föreningens idoga arbete 
har gjort det möjligt att bevara denna 
unika miljö till ett rimligt pris. Att det är 
uppskattat av sjöfolk vittnar alla nöjda 
besökare om när de vid tjänlig väderlek 
besöker ön sedan landstigningsförbudet 
upphört den 31/7 varje år.
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Rapport från den Internationella Fyrdagen/helgen 
21-22 augusti 2010

Intresset för Sveriges fyrar håller i sig och i år firade vi Internationella Fyrdagen/helgen 
för åttonde året. Vädret varierade från sol till hällregn med styv kuling. Tyvärr gjorde 
detta att det inte var möjligt att besöka vissa fyrplatser och att folk på grund av vädret 
inte vågade besöka vissa. Trots detta hade vi drygt 9000 besökare på 71 fyrplatser 
som vi försökte hålla öppna. Undertecknad besökte Staviks fyrplats på söndagen. Trots 
några regnskurar och hård vind med bitvis sol firade c:a 250 besökare Staviks 150-åriga 
födelsedag med tal, fyrfaldigt leve, fanfar, mässingsorkester och mat.  

Svenska Fyrsällskapet vill framföra ett stort tack till alla lokala fyrföreningar, hem-
bygdsföreningar, frivilliga entusiaster samt Sjöfartsverket som hjälpt oss genomföra 
2010 års Internationella Fyrdag och gjort den till en stor succé. Vi har nu firat dagen 
under 8 år, 2003 öppnade vi 33 fyrar med 2500 besökare, 2004 öppnade vi 52 fyrar 
med 4500 besökare, 2005 öppnade vi 57 fyrar med drygt 6800 besökare, år 2006 
öppnade vi 62 fyrar med drygt 5000 besökare, år 2007 öppnade vi 63 fyrar med drygt 
5900 besökare, år 2008 öppnade vi 57 fyrar med drygt 4600 besökare, 2009 öppnade 
vi 72 fyrar med drygt 9800 besökare och i år 71 fyrar med drygt 9000 besökare. 

Kullen hade flest besökare med 1680 personer, Ölands Södra Udde hade 1000, Finn-
grundets fyrskepp 745, Bönan 645, Sandhammaren 600, Örskär 275, Stavik 250, 
Morups Tånge 226, Falsterbo 210, Mariestad  (Snuggen + Nolhagen + Snappudden 
+ Borhallsudde) 200, Landsort 183, Hallands Väderö 168, Garpen 160, Bjuröklubb, 
Fårö och Smygehuk 150 vardera, Storjungfrun 130, Brämön och Ölands Norra Udde 
100 vardera, När 93, Djursten 87, Snurran, Bohus Malmön 86, Grynge ensfyrar 85, 
Arholma båk 78, Malmö inre 71, Limö, Segerstad och Nordkoster 70 vardera, Hållö 
65, Gåsören, Vinga och Hästholmen 60 vardera, Donsö Huvud 59, Rataskär och 
Lungö 55 vardera, Vanäs Udde 51, Häradskär och Hammarö Skage 50 vardera, 
Söderarm 47, Stenkyrkehuk 46, Grönskär 45, Bergudden 44, Holmögadd 42, Stora 
Karlsö och Hoburg 35 vardera, Bungeör 34, Gotska Sandön 30, Svenska Högarna 29, 
Rödkallen, Pite-Rönnskär, Högbonden, Nidingen, Väderöbod och Ursholmen 11-20 
vardera samt Stora Fjäderägg, Sundklubben, Huvudskär, Arkö båk, Östergarnsholm, 
Ingrunden, Utlängan, Utklippan, Malö, Malöhamn, Valö, Pater Noster, Måseskär och 
Hjortens Udde 0-10 besökare vardera.  
 

Fyrdagen/Fyrhelgen firas på många platser och når fler och fler människor. Allt fler 
tidningar gör stora reportage om dagen. Många radio- och TV-stationer rapporterar 
både före, efter och under fyrdagen. Sveriges fyrar/fyrplatser blir under några dagar 
mycket omtalade. Detta är synnerligen viktigt för det hjälper oss att göra fyrar, fyr-
platser och andra unika sjömärken kända så att de kommer att bevaras för framtiden 
som ett unikt maritimt kulturarv. 

Samtidigt som den Internationella Fyrdagen firades fanns det under helgen radio-
amatörer på 24 svenska fyrplatser (varav 12 hölls öppna av oss). Radioamatörerna 
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kunde i teorin via radio tala med totalt 447 fyrplatser i drygt 40 länder runt hela värl-
den vilka under helgen radiobemannades av dem. Mer info finns på radioamatörernas 
hemsida: http://www.illw.net

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

Vi har fått mängder av positiva rapporter från de som deltog. På vissa fyrplatser 
bjöds det på fika och bröd, på vissa kunde man köpa kakor eller våfflor med sylt och 
grädde, på andra grilla korv. Flera arrangerade poängpromenader eller frågesporter 
med priser, olika typer av musik spelades, man framförde teaterpjäser, man kunde 
bada bastu, man fick vara med om att ringmärka fåglar. Några hade utställningar, 
föredrag eller filmvisning om sin fyrs historia. Ja, programmen var verkligen många 
och uppskattades mycket.   

År 2011 söndagen den 21 augusti firas nästa Internationella Fyrdag och man kan 
även fira både lördag 20 och söndag 21 augusti vilket då kallas den Internationella 
Fyrhelgen. Om någon enstaka fyrplats har stora problem att fira dagen 20-21 augusti 
ber vi att ni snarast kontaktar oss. Kanske kan vi då fira fyrdagen lite tidigare under 
sommaren på denna fyrplats. 

Vi hoppas att Sjöfartsverket och alla andra fyrägare fortsätter att bevara, underhålla 
och sköta sina fyrar så att vi kan besöka dessa unika byggnader.

Ett stort varmt tack till er alla som hjälpt till.

      Esbjörn Hillberg

Hur gör man för att få en artikel/notis publicerad i Blänket?
Jo, Du kontaktar redaktören (kontaktuppgifterna står på omslagets insida) via brev, 
telefon eller mail. Manuskripten kan vara i elektronisk form eller handskrivna. Det 
gör inget om det finns stavfel eller att grammatiken haltar något. Det ordnar sig, 
huvudsaken är innehållet. Artiklar i elektronisk form skall lämnas som icke låsta 
Word-filer. Eventuella bilder skickas separat antingen som papperskopior (som 
Du får tillbaka efter tryckningen) eller som jpg-filer med hög upplösning. Innan 
Du skickar bildfiler är jag tacksam om Du tar kontakt så att vi kan bestämma 
hur filerna skall levereras. Jag, som redaktör, bedömer antingen själv, eller tar i 
tveksamma fall hjälp av ordföranden, om artikeln skall publiceras eller ej. Då 
artikeln accepterats startar en ganska intensiv brev-/mailväxling till dess att vi båda 
är nöjda med resultatet. Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna 
hålls. Tro det eller ej men varje tidning innebär flera månaders arbete innan den 
går i tryck. 
      Maria Elsby
      Redaktör
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Kampen för tillvaron

”Få är väl de, som förstod eller ens har en aning om, att en hel kår 
människor få tillbringa största delen av sitt liv ute på öde klippor i 
havet, till nytta för sjöfarten. Ty utan fyrar och lotsar, ingen sjöfart 
och utan förbindelser inga kolonialvaror som vi anse som nödvändiga 
för vårt välbefinnande”

Detta står att läsa i förordet till den unika skriften Kampen för tillvaron som författats 
av Ester Karolina Laudon som föddes 1878 och dog 1966. Ester var gift med Carl 
August Laudon (1872 – 1929) som kom till Storkläppens fyrplats i november 
1900 som fyrvaktare efter att ha tjänstgjort på Häradskärs fyrplats och på Hävringe 
fyrskepp. Ester och Carl var nygifta när de flyttade till Storkläppen utanför Västervik 
och frågan ”Hur kan en flicka fördärva sin framtid med att flytta ut i havet?” ställdes 
när det blev klart att Ester skulle följa med Carl ut till ”klippan”. 

Vistelsen på Storkläppen blev 15 år lång och fem barn föddes i Loftahammar på 
fastlandet under denna tid. 1910 tillträdde Carl August tjänsten som fyrmästare. Av 
hälsoskäl lämnade han Storkläppen 1915 och flyttade tillsammans med familjen till 
Hven där Carl var fyrmästare till sin död 1929.

Ester skriver i förordet att hon med denna skrift vill visa oss sin egen erfarenhet av 
fyrlivets svårigheter. Första delen av den drygt femtiosidiga berättelsen handlar om 
en ung flickas uppväxt i Östergötland i slutet av 1800-talet. Ester utbildade sig till 
lärarinna i Linköping och det märks på språket att författarinnan är både road av och 
van vid att skriva. Här ett exempel: ”Nere i salongen låg Ester och sov till böljornas 
vaggsång. Hon drömde om en ljus framtid på en klippa i havet. Då hon vaknade var hon 
sjösjuk. Städerskan hjälpte henne dock tillrätta”.

Ester avslutar förordet med följande ord: ”Vi som bo i stad eller kanske på fastlandet 
klagar ofta över försakelser eller kanske över väder och vind. Visserligen finnes numera 
radio och kanske även telefon på många fyrar, men havet är ändå detsamma. Ty över 
hav, väder och vind råder ej mänsklig makt”.

Svenska Fyrsällskapet tackar Esters och Carls barnbarn för att vi fått tillgång till 
manuskriptet. Vi har valt att publicera det på hemsidan www.fyr.org då det på ett 
tydligt sätt uppfyller en av Fyrsällskapets målsättningar, nämligen att verka för att 
händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.

      Hans Rutberg
      Vice ordförande
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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 220:-, 
ej medlem 270:-  (extra porto för: Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris inkl. porto 120:- (extra porto 
för: Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris inkl. porto om medlem 260:-, ej medlem 310:- (extra 
porto Europa 105:-, utom Europa 135:-)
Fyrkortlek med 52 svenska fyrar + 3 jokrar, pris inkl. porto om medlem 40:-, ej medlem 50:- (extra 
porto:  Europa 20:-, utom Europa 25:-)
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 herrmodell, olika storlekar, 130:- inkl. porto (extra 
porto: Europa 25:-, utom Europa 35:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 240:- inkl. 
porto (extra porto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- inkl. porto (extra porto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)

Eller varför inte  Klubbmärken, tröjor m.m.

Julklappstip
s!

Varför inte ge bort ett medlemskap 
i Svenska Fyrsällskapet?
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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.



52 Den kelitiske hövdingen Breogán på vakt framför 
Hérculestornet i A Coruña, Galicien 

Foto: Bengt Garsell


