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Ordförandens jubileumssektor

Årligen firar vi fyrar och fyrplatser som fyller 
jämna 100, 150, 200, etc år. Men i år skall vi även 
fira ett mycket yngre födelsedagsbarn nämligen 
Svenska Fyrsällskapet som den 5 oktober fyller 
15 år. Det kanske inte är så mycket men vi tycker 
att denna ungdom har uträttat en hel del under 
sitt hittills korta liv och jag räknade upp flera av 
dessa aktiviteter i det förra numret av Blänket.

En del av firandet är att vi ger ut detta special-/extranummer av Blänket (nr 49 sedan 
starten). Vi har också under det gångna året publicerat 10 specialbroschyrer, vilka vi 
vardera har tryckt i 6.000 ex som finns utlagda på respektive fyrplats. Dessa broschy-
rer utgör en större del av detta nummer då vi tror att många medlemmar inte har 
sett dem. Vi har försökt välja ut fyrplatser som vi anser har många besökare och som 
normalt är bemannade av någon som kan visa platsen. Genom broschyrerna hoppas 
vi öka kunskapen om våra fyrar och samtidigt öka medlemsantalet i Fyrsällskapet. 
Om broschyrerna blir populära är tanken att vi skall göra fler om andra fyrar. 

Vi bifogar även 6 fyrbokmärken med 12 olika fyrar i detta nummer av Blänket. 
Vi har försökt välja ut fyrarna efter typ av byggnad och med en spridning runt Sve-
rige. Märkena är en 15-årspresent till alla våra medlemmar. 

En ”present” som kommer att uppskattas mycket av många är att alla som har 
varit medlem i Fyrsällskapet under minst 2 år återigen får hyra Sjöfartsverkets fyr-
vaktarbostäder (läs mer om denna förmån och hyresregler på annan sida i detta num-
mer). Vi vill framföra vårt varma tack till Sjöfartsverket.

Så kanske det passar med påminnelse om hur det hela startade för 15 år sedan och 
dessutom lite om vad som har hänt under dessa år. Den 8 september 1996 sände jag 
ut ett stadgeförslag till 51 personer med inbjudan till ett konstituerande möte för att 
bilda Svenska Fyrsällskapet. Mötet ägde rum på Dalénmuseet i Stenstorp lördagen 
den 5 oktober 1996 och 25 personer deltog. Övriga 26 hade meddelat att de inte 
kunde komma men att de stödde idén.

Vid det konstituerande mötet valdes Esbjörn Hillberg till mötesordförande, 
Johnny Söderlund till mötessekreterare samt Harry Sellmann och Lars Ledelius till 
justeringsmän. Frågan om de närvarande ville bilda en förening besvarades med ett 
enhälligt JA. Därefter beslutade mötet att föreningens namn skulle vara Svenska Fyr-
sällskapet och dess internationella namn Swedish Lighthouse Society. Utsänt stadge-
förslag diskuterades, några ändringar gjordes, varefter mötet bestämde att stadgarna 
skulle gälla som interimsstadgar fram till föreningens första årsmöte som skulle gå av 
stapeln senast 1998-03-15. Mötet valde sedan nedanstående funktionärer att verka 
fram till årsmötet 1998: 
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Svenska Fyrsällskapets första styrelsemöte ägde rum på Sjöfartsverkets kontor i Norr-
köping 1996-11-16. Då diskuterades bland annat en budget för 1996 baserad på 45 
medlemmar, pressinformation, logotype, medlemsvärvning, infobroschyr, medlems-
tidning, bokutgivning, fyrbesöksinformation och medlemsträffar.  

Vid vårt nästa styrelsemöte 1997-03-08 hade föreningen redan 119 medlemmar. 
De viktigaste frågorna denna gång var föreningens medlemsblad och Dan Thunman 
redovisade ett utkast. På förslag från Magnus Rietz beslutades att tidningen skulle 
heta Blänket. Vidare hade olika förslag på logotype kommit in. Styrelsen valde att 
arbeta vidare på likartade förslag från Stig Fyring och Lars Wässing. Förslagen var 
baserade på fyrsymbolen (lågan) som använts i gamla sjökort vilken skulle kombine-
ras med texten Svenska Fyrsällskapet. Stig vidareutvecklade förslagen och Svenska 
Fyrsällskapets logo var klar hösten 1997.

Det första föreningsmötet ägde rum i Göteborg 1996-12-02 och lockade 38 perso-
ner. Esbjörn Hillberg presenterade Fyrsällskapet och Harry Sellmann höll ett före-
drag om Fyrarnas historia. 

Vårt första möte på ostkusten ägde rum i Stockholm 1997-06-03 då Lars Malm-
qvist höll ett föredrag om ”Fyrar och Fyrfolk”.

Under vårt andra möte i Stockholm i oktober 1997 kom Bertil Östling fram till 
mig. Bertil var pensionär från Sjöfartsverket och hade gått med som medlem under 
våren. Han föreslog att Fyrsällskapet skulle ha en hemsida och att han gärna ville göra 
den trots att han aldrig gjort någon tidigare. Jag blev naturligtvis mycket glad men 
varnade honom för allt jobb. Tur skall man ha! Vi fick en fantastiskt fin hemsida som 
alltid är uppdaterad och som bland annat har fått pris från skolöverstyrelsen. Den har 
också blivit en av de 3 mest besökta hemsidorna om fyrar i världen. Bertil kämpar på 
och är fortfarande, efter 13 år, vår webredaktör.

Trots all fyrinformation som finns på vår hemsida och på nätet uppskattar nog de fles-
ta av våra medlemmar att i lugn och ro sitta i en fåtölj och läsa Blänket, vår enormt 
populära tidskrift. Det nummer du håller i din hand är nummer 49. När du i oktober 
får årets sista nummer har vi alltså publicerat 50 nummer av Blänket sedan det första 
kom ut våren 1997. Både 1997 och 1998 gav vi ut 2 enkla svart/vita nummer och 
under efterföljande år kompletterades dessa årligen med en medlemsmatrikel vilket 
medförde att vi kom ut med 3 nummer per år mellan 1999 - 2004. Därefter har vi 
publicerat 4 nummer per år varav en medlemsmatrikel. Allt sedan höstnumret 2006 
är Blänket helt i färg. Sedan höstnumret 2007 innehåller Blänket 52 sidor inklusive 
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omslag. Blänkets årsbok, som kommer ut varje år i januari, trycks i svart/vitt och är nu 
på 76 sidor inklusive omslag. Vi har endast haft 2 redaktörer under hela Blänkets histo-
ria nämligen Dan Thunman 1997 – våren 2000 och fr.o.m. hösten 2000 Maria Elsby.

Fyrsällskapet har sedan det första föreningsmötet 1996 arrangerat 420 träffar/föreläs-
ningar/fyrutflykter på många olika platser i vårt land. Vi har årligen c:a 1000 besökare. 
Flest besökare kommer till våra arrangemang i Göteborg och Stockholm. Gotlandsar-
rangemangen är välbesökta och våra aktiviteter ökar starkt i Sydsverige. Vi har även 
ordnat föreläsningar på ett 20-tal andra platser, men vi vill ha fler regelbundna möten 
på många fler platser speciellt i Norrland. Vi söker medlemmar som kan hjälpa oss 
lokalt.

En idé som styrelsen hade 1996 var att informera om svenska fyrar och hur man kunde 
besöka dem. Den första enkla upplagan av Fyrbesökshandboken, som vi gav ut i no-
vember 1998, innehöll 72 sidor, trycktes i svart/vitt i 500 ex. och beskrev 7 svenska 
fyrföreningar samt historia och information om 61 fyrplatser. Boken sändes ut gratis till 
alla medlemmar och gjorde så stor succé att vi bestämde oss för att försöka göra en mer 
omfattande bok baserad på samma principer. Den nya upplagan innehöll 86 fyrplatser 
och hade ett helt nytt kapitel på 14 sidor om fyrhistoria och fyrteknik. Boken hade 116 
sidor, var i färgtryck och publicerades i 5000 ex tidigt år 2000. Sjöfartsverket sponsrade 
oss. Boken blev mycket populär och vi bestämde att vi måste ge ut en ny 2007. Den 
nya boken kallades för Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok, trycktes i 10.000 ex och 
innehåller en väsentligt utökad fyrhistoria samt detaljerad information om 116 fyrar. 
Boken omfattar c:a 320 sidor och har 450 bilder. Författare till de två första upplagorna 
var Esbjörn Hillberg och Harry Sellmann medan Esbjörn skrev den sista boken.

Fyrsällskapet har dessutom översatt och publicerat (2005) boken ”Om Fyrar – De 
Pharis” en avhandling från 1722 skriven på latin. Ansvariga för bokens tillkomst var 
Johnny Söderlund, Esbjörn Hillberg, Hans Rutberg och Dan Thunman. Boken gjordes 
i samarbete med Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet och är 
troligtvis Sveriges tidigaste bok om fyrar. År 2008 publicerade vi även Sveriges första 
fyrkortlek (52 svenska fyrar). 

Det finns många personer och fyrföreningar som har gjort en stor insats för fyrar och 
i Fyrsällskapets stadgar står det i en av ändamålsparagraferna att vi skall ”verka för 
bevarandet av svenska fyrar och fyrplatser”. Vi ville på något sätt visa vår uppskattning 
av dessa insatser så år 2000 instiftade vi priset ”Årets VIPP” (Very Important Pharos 
Person) som kan utdelas årligen till enskild person, myndighet, förening eller företag 
som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i 
Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1. Priset utdelas vid årsmöte eller annat lämpligt möte 
och får ej tilldelas någon under den tid personen i fråga är styrelseledamot. Priset är en 
trämodell av en VIPP-fyr med pristagarens namn ingraverat på en silverplatta och har 
hittills utdelats vid 11 tillfällen.

Ett annat initiativ i fyrbevarandet var vår idé att ordna Sveriges första fyrbevarandekon-
ferens. Den ägde rum i Göteborg 20-22 september 2001 och totalt 76 personer deltog 
under de 3 dagarna. Till vår stora glädje kom representanter från alla berörda myndig-
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heter, flera fyrföreningar och andra intresseföreningar. Konferensen blev en stor succé 
och många nya kontakter skapades som borde bidra till bevarandet av våra svenska fy-
rar. Den Nordiska fyrkonferensen lever vidare och därefter har den arrangerats i Norge 
2003, på Island 2006 och på Åland 2009. 

För att göra våra fyrar mer kända har Fyrsällskapet sedan 2002 uppvaktat dem på deras 
jämna födelsedagar från det år de blir 100 år. Vid dessa tillfällen fästs en graverad min-
nestavla i rostfritt stål på fyren. En representant för Fyrsällskapet håller tal, fyren visas 
och man kanske ordnar en liten fest . Hittills har följande 21 fyrar försetts med en min-
nesplakett: år 2002 Fjuk (150 år) och Hjortens Udde (150), 2003 Finngrundet (100), 
2005 Pite-Rönnskär (100) och Tistlarna (100), 2006 Hanö (150) och Naven (150), 
2007 Fjärdgrund (100 år), och Korsö (250), 2009 Bjuröklubb (150), Björn (150), Brä-
mön (150), Gotska Sandön (150) och Högbonden (100), 2010 Holmögadd (250), 
Agö (150), Stavik (150) och Söökojan (150), 2011 Lungö (150), Kullen (450) och 
Lidköping (150).

Senhösten 2001 började jag och en handfull fyrintresserade från England och Tyskland 
att prata om behovet av att bilda ett internationellt fyrsällskap för att öka kontakterna 
mellan olika länder. I stort sett alla länder har samma problem med att fyrar släcks och 
kanske till och med rivs. Våra diskussioner kom allt längre med idéer om stadgar och 
liknande. Under sommaren 2002 bjöd vi in till ett konstituerande möte den 2 sep-
tember på flygplatsen Gatwick söder om London. I det konstituerande mötet deltog 
21 personer från: Chile, England, Holland, Norge, Sverige, Tyskland och USA. World 
Lighthouse Society, WLS grundades, Svenska Fyrsällskapet är medlem och en av grun-
darna. Adressen till föreningens hemsida är www.worldlighthouses.org

År 2002 kontaktades vi av Association of Lighthouse Keepers, det engelska nationella 
fyrsällskapet. De föreslog att vi tillsammans med dem skulle instifta den Internationella 
Fyrdagen som skulle firas varje år under söndagen den tredje hela helgen i augusti. Vi 
tyckte att detta var en utomordentlig idé, men på grund av kort varsel kunde vi inte 
starta förrän 2003. Intresset för denna dag har vuxit lavinartat. År 2003 hade vi 2.500 
besökare på 33 fyrplatser och därefter har vi som mest haft c:a 12.000 besökare på 71 
fyrplatser. 

År 2003 kontaktades vi av Sveriges Hembygdsförbund som vänligen önskade tilldela 
Svenska Fyrsällskapet och de svenska fyrarna årets byggnadsmärke. Vi beslutade att 
detta skulle firas på den Internationella Fyrdagen. Sveriges Hembygdsförbund över-
räckte det unika märket till oss vilket monterades på Högbonden, Örskär och Nidingen 
som representanter för Sveriges alla fyrar.

Efter att ha talat om det under något år började Fyrsällskapet 2008 att dokumentera 
all fyrpersonal, var de har tjänstgjort och i vilka positioner samt om möjligt med ett 
personfotografi och dessutom deras föräldrar, makar och barn. Vi uppskattar att totalt 
c:a 6.000 har jobbat som fyrplatspersonal genom tiderna och att kanske ytterligare 
20.000 anhöriga kommer att registreras. Alla läggs in i en databas som är tillgänglig via 
vår hemsida. Man skall kunna söka i databasen både på fyrplats och personnamn. Väst- 
och sydkusten är praktiskt taget klara och övriga distrikt är påbörjade. Avsikten är att 
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publiceringen av de delar av materialet som är klara skall kunna ske under hösten 2011. 
Arbetet, som hittills omfattar tusentals timmar, utförs av vår redaktör Maria Elsby med 
hjälp av Leif Elsby.

En av Svenska Fyrsällskapets viktigaste uppgifter är att på olika sätt arbeta så att de 
svenska fyrarna räddas och bevaras för eftervärlden. Under översyn av Näringsdepar-
tementet gjordes november 2009 en avsiktsförklaring om samarbete mellan Sjöfarts-
verket (SjöV) och Fyrsällskapet. I avsiktsförklaringen står bl.a. att vi gemensamt skall 
försöka finna nya ägare till de fyrar som SjöV avser att avveckla. SjöV och vi träffas var 
tredje månad och går igenom vad som bör göras. Därefter kontaktar vi båda presumtiva 
nya ägare, som helst bör vara kommuner eller lokala föreningar, och försöker finna en 
lösning för den aktuella fyren. Vi kommer kanske inte att lyckas att rädda alla fyrar men 
det finns numera en systematik vid fyröverförandet, vilket är en stor förbättring jämfört 
med tidigare år. Fyrsällskapet har ett stort fyrkontaktnät där många föreningar i Sverige 
ingår vilket underlättar när vi söker kommande fyrägare. Vi har ett mycket positivt och 
öppet samarbete med SjöV. 

Vid våra bevarandesamtal har vi återuppväckt vår gamla idé att verka för bildandet 
av en Nationell Fyrstiftelse, en helt självständig stiftelse med egen styrelse och admi-
nistration. Fyrstiftelsen skulle successivt ta över äganderätten av bevarandevärda f.d. 
bemannade fyrplatser och fyrar som SjöV inte längre behöver. Om man kunde sam-
ordna ägandet av fyrarna genom en stiftelse skulle många problem lösas. Fyrägarbilden 
i Sverige är splittrad då fyrplatser ägs av SjöV men även av andra statliga myndigheter 
såsom Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket och Naturvårdsverket samt av olika 
kommuner, föreningar och privatpersoner. Vi arbetar därför med att förankra stiftelsei-
dén hos berörda myndigheter. 

Stiftelseprojektet är komplicerat. Det kräver och kommer att kräva mycket tid och 
arbete. Om man skall grunda en stiftelse är den kanske viktigaste parametern finan-
sieringsfrågan. Vi har därför haft viss kontakt med svensk industri. Vi har också börjat 
skissa på ett prospekt med idéer och kostnader för fyrbevarande, som vi skall använda 
när vi kontaktar presumtiva sponsorer. Vår förhoppning är att vi innan sommaren 2012 
har påbörjat diskussioner med några intresserade sponsorer. Ett omfattande arbete för 
att få till stånd denna Nationella fyrstiftelse har lagts ner av Mikael Engqvist och mig 
själv. 

Så vill jag avsluta denna lilla 15 års epistel med att uttrycka mitt stora tack till er alla 
som har jobbat i Styrelsen, i kommittéer och på andra positioner i vår organisation 
samt till alla medlemmar, lokala fyrsällskap och företag icke minst Sjöfartsverket som 
har stött oss under de gångna åren. Vi har många viktiga år framför oss med mycket 
mer arbete om vi skall lyckas med att bevara våra unika svenska fyrar, fyrplatser, fyr-
skepp och andra sjömärken åt kommande generationer.

      Esbjörn Hillberg
      Donsö 2011-08-25
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Bjuröklubb Karaktär: Oc 10s. Svenskt nr: 069700. 
Position: N 64 29, O 21 35.
Internationellt nr: C 5826.

Bjuröklubbs fyr är en av 25 Svenska nationalarvsfyrar p.g.a. sin beskaffenhet, geogra-
fiska läge och historiska betydelse.

När fyren byggdes 1859 ersatte den en gammal båk som fanns på samma plats. 
1888 ersattes rovoljelampan av en fotogenlampa med fyra vekar.  
1910 fick fyren luxljus. 
1921 installerades en intermittensapparat med urverk och lod som flyttades från 
Östergarn. 
1949 elektrifierades fyren och urverket bortmonterades. 

Fyrtornet är sammanbyggt med maskinhuset och det f.d. lotsuppassningshuset. Lots-
uppassningshuset renoverades 2006-2007 och går att hyra för övernattningar via 
föreningen Arena Bjuröklubb.

Fyrmästarbostaden som är belägen i en svacka söder om fyren byggdes 1859. 
I fyrmästarbostaden driver föreningen Arena Bjuröklubb ”Café Fyren” sedan 2001.
2003 byggdes den 255 meter långa träramp som leder från fyrmästarbostaden till 
fyren. En avslutande utsiktsramp byggdes 2006 till bergets norra sida.
2007 nedmonterades den radarantenn som suttit på lotsuppassningshusets tak, samt 
annan ej nyttjad utrustnig.

Mer sporadisk mistsignalering skedde redan 1872 med gonggong medan reguljär 
mistsignalering påbörjades 1921 med en knallsignalsapparat. Denna ersattes 1948 av 
en nautofon som installerades invid fyren Bjuröklubb nordöstra.

Lotsstation fanns på Bjuröklubb 1821 - 1967.
Hela udden runt Bjuröklubbs fyr är naturreservat.

Den f.d. fyrmästarbostaden, numera 
Café Fyren, med rampen upp till fyren.

Bjuröklubb fyr och lotsstation.



Tidigaste fyr år:  1859
Nuvarande fyr år:  1859
Automatiserad år:  1970
Avbemannad år:  1970
Tornets höjd:  7,7 m
Lyshöjd över havet:  50,8 m
Lysvidd:   18,5 nm

Original optik:  2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk trumlins med 6+6 inslipa-
   de ringar, 5 fack á 60° + parabolisk spegel 1 fack á 60°, 
   alla linsfack med katadioptrisk krona (12 ringar) och krans 
   (5 ringar), Henry Lepaute, trevekig moderatörlampa för 
   rovolja (förbrukning 36 cl/tim).
Nuvarande optik:  Originallinsen används fortfarande, linshöjd: krona 802, 
   trumma 816, krans 490 = 2108 mm.
Fyrapparat:  1000W 120V lampa (reserv 2x20W 10,3V), klipp, fotocell
Övrig utrustning:  Landkabel, batterier, RC
Byggnadsmaterial:  Tegel 
Tornets färg & form: Gult tolvkantigt torn ihopbyggt med gula trähus
Fyrplatsbostäder:  Överfördes 1975 till Naturvårdsfonden och förvaltas av 
   Länstyrelsen i Västerbottens Län. Övernattning i fyr- och 
   lotsbostäder samt mat bokas genom Arena Bjuröklubb 
   0913-32211, www.bjuroklubb.se eller Staffan Markström
   0913-32087, 0705-106660..
Ägare:   SjöV äger fyren och maskinhuset
Kontaktperson:  Bottenvikens Sjötrafikområde Luleå 0920-258391
Skydd enligt lag:  Föreslagen som nationalarv och statligt byggnadsminne, hela 
   fyrplatsen. Hela udden runt Bjuröklubb är naturreservat.

Vägbeskrivning:  
Bilväg till fyren, som är belägen c:a 55 km SSO Skellefteå. Tag exempelvis av vid 
Önnesmark eller efter Lövånger om du kommer söderifrån på väg E4 och kör via 
Uttersjöbäcken mot fyren som finns längst ut överst på kullen vid udden. 
En ramp för handikappade leder hela vägen upp till fyren från fyrbostaden

Foto: Esbjörn Hillberg: Omslagsbild och fyrmästarbostaden sid. 2, bilder sid. 4
         Leif Elsby: Bjuröklubbs fyr sid. 2, Rataskär sid. 4
         Arena Bjuröklubb: Bjuröklubbs lins sid. 3 



Fyrar i ”närheten” av Bjuröklubb

© Svenska Fyrsällskapet                                                                                Produktion: Maria & Leif Elsby

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
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Pite-Rönnskär Bjuröklubb nordöstra Munkviken
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Finngrundet Karaktär: LFl(2) 20s. Svenskt nr: 2172. 
Position: N 61 04, O 18 41. Lysvidd 11 NM
Internationellt nr: C 6142.

Det första fyrskeppet lades ut vid Nore Sand i Themsenmynningen 1731. Fyrskepp lades 
ut på platser där det inte var möjligt att bygga fyrar. På dagen hissades ett rött klot i mas-
ten som visade att fyrskeppet låg på sin station, och i mörker lyste fyrljuset. Sveriges första 
fyrskepp N:o 00 lades ut vid Falsterborev 1831, en inhyrd jakt vid namn Hermina. Man 
insåg dock att ett för ändamålet specialbyggt fartyg erfordrades.

Sveriges andra fyrskepp blev N:o 1 Finngrundet som lades ut 1859. Hon byggdes 
på ”Kongl Skeppsvarvet i Carlscrona, af ek och furu”. Längd 22,33 m, bredd 5,99 m, 
anskaffningskostnad 74,354 kr.85 öre.

Fyrskepp N:o.25 på byggdes 1902-03 på AB Gefle Verkstäder. L 27,35 m, br 6,85 m. En 
propellerångmaskin på 130 hkr installerades. Den roterande fyrapparaten av fabrikat G.W. 
Lyth var försedd med fyra lampor för fotogen och lika många 50 cm diaparaboliska reflekto-
rer arrangerade i två grupper om två i varje, vilket gav en ljuskaraktär om Lfl(2) 20s.

1927 var det dags för den första ombyggnaden. Skrovet förlängdes med 3,6 m. 
Maskinen byttes till en fyrcylindrig Bolindermotor på 403 Hk. Fyrbelysningen ändra-
des till en 5:e ordningens (diam. 400 mm) polerad lins med krans, Dalénljus med en 
35 l brännare för glödnät, 2 Dalénblandare med klippapparat och tryckregulator samt 
gascylindrar med acetylengas. En Nautofon, en undervattensmembransändare och en 
radiosändare för mistsignalering installerades. Likströmsgeneratorer med omformare och 
ackumulatorbatterier samt en anläggning för radiotelefoni ingick också.

1940 elektrifierades fyren. En strålkastarlampa och elektriska klippapprater samt en 
cirkulär radiofyr med en räckvidd på 60 sjömil installerades. 1958 genomfördes den sista 
renoveringen till det skick hon har idag. Bl.a. fick man en Hydroforanläggning med varmt och 
kallt vatten, WC, bekvämare hytter, och en 500 l frysbox.  

Finngrundet var väderstation och rapporterade vädret sex gånger per dygn till SMHI.
Den 19:e juli 1969 lämnade N:o 25 sin station och ersattes av kassunfyren med samma 

namn. Befälhavare ombord var fyrmästaren. Besättningen i övrigt var fyrvaktare styrman, fyrvak-
tare maskinist, kock och fyra fyrvaktarbiträden. Det var för det mesta inte svårt att rekrytera 
personal. Fyrskeppen ansågs som en bra arbetsplats, och den för tiden långa semestern var säkert 
en bidragande orsak. År 1871 hade man rätt till 4-6 veckor som 1922 utökades till 90 dagar. 1956 
fick man ytterligare 30 dagars tjänstefrihet. Lönen var bra, fri mat och ordnade pensionsförhållan-
den bidrog till populariteten. Från början hade man utvägning av livsmedel till besättningen enl. 
väl specificerade regler. Samma matsedel återkom varje vecka. Senare gick man över till en fast 
matersättning per dag och kosten blev mer varierad, samma matsedel återkom var tredje vecka.

Finngrundet har klarat sig från allvarligare tillbud trots vittnesbörd om genomlidna 
stormar upp till 40 m/s och mera. Vid ett av dessa tillfällen, i november 1951 brast 
ankarkättingen. Besättningen fick ut reservankaret men även dess kätting brast. Det var 
då bara att gå in till Öregrund. I augusti 1916 torpederades flera fartyg på Bottenhavet. 
Finngrundets besättning lyckades bärga besättningarna som togs ombord.

Källor:   Foto:
Sjöhistoriska museet, ”Finngrundet”   Ulf Schloss: omslagsbild, linsbild sid 4
 Leif Elsby, Blänket 2008:3 årg. 12   Sjöhistoriska museets bildarkiv: sid 3
    AGA:s produktkatalog 1926: bilder sid 4





Fyrteknik (denna utrustning installerades 1927)
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5:e ordningens lins

Dalénbrännare för 
glödnät

Glödnät Mixflasher DBEK-200
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Högbonden Karaktär: Fl(4) 12s. Svenskt nr: 131700. 
Position: N 62 52, O 18 29.
Internationellt nr: C 5980.

Höga Kusten var länge en mörk kust sett ur ett fyrbelysningsperspektiv. 
Innan Högbonden tändes år 1909 saknades fyrbelysning mellan Skag utanför 
Örnsköldsvik och Lungö utanför Härnösand, en sträcka på 42 sjömil (78 
km). Man lär ha ansett att den höglänta kusten utgjorde ett tillräckligt gott 
navigationshjälpmedel.

1902 gick hjulångaren Piteå på grund utanför Högbonden, och detta ledde 
sedermera till en utbyggnad av fyrbelysningen i området. Fyren och bostadshuset 
ritades av fyringenjören och officeren Gerhard Högström som även var 
arbetsledare på platsen. Arbetena påbörjades i augusti 1907 då smedja, kontor 
och logement sattes upp vid Klubbudden, den södra delen av ön. En linbana 
byggdes för att möjliggöra transporter på den kuperade ön.

Fyrplatsen stod färdig år 1909 och den förste fyrmästaren hette Per Olof 
Ström. Till fyrvaktare utsågs August Ström och måndagen den 18 oktober kl 
16:24 tändes fyren för första gången. Samtidigt tändes de mindre ledfyrarna 
Ytternäsan och RoneFlase, längre norrut.

Ett par olyckliga förlisningar inträffade i början av november 1910 då en 
snöstorm av sällan skådad styrka härjade över halva Europa. Den halländska 
briggen Maria sprang läck i sjön i det hårda vädret och fartyget drev in i sundet 
mellan Högbonden och Höglosmen för att sedan spolas upp på Barstaön väster 
om Högbonden. En av de sju besättningsmännen omkom. Följande dag spolades 
skonerten Emma upp på samma ö, endast en kilometer från den plats där Maria 
låg. Även på Emma miste en besättningsman livet. Kaptenen ombord berättade 
senare att snötjockan utgjordes av ”en för ögat absolut ogenomtränglig mur”. 
Under vissa stormar har det hänt att vatten har piskats upp ända till lanterninen 
på fyren, 75 meter över havsnivån.

Som mest bodde hela 21 personer på den kuperade ön och fram till 1921 
fanns även skola på ön, en s.k. lotsbarnskola, inrättad av Lotsstyrelsen för 
fyrpersonalens barn. . Ett rum på vinden var skolsal och bostad åt lärarinnan. 
När skolan lades ned inackorderades barnen i land. 

År 1963 elektrifierades Högbonden och den sista personalen, fyrmästare 
Rune Unger och fyrvaktare Verner Sjölander klev i land för gott.

Denna höga ö, som inte ens mäter en kilometer från norr till söder, hade fast 
befolkning året om i 54 år. Det dröjde till 1987 innan Högbonden åter fick en 
befolkning, åtminstone under den ljusare tiden av året då fyrvaktarbostaden blev 
vandrarhem i Länsstyrelsens regi.

I november 2010 togs den stora linsen av 2:a ordningen ur drift efter 
101 år i tjänst, och ersattes av en mindre fyrlykta på altanräcket. Den vackra 
fransktillverkade linsen sitter dock kvar i tornet.



Tidigaste fyr år:  1909
Nuvarande fyr år:  1909
Automatiserad år:  1963
Avbemannad år:  1964
Tornets höjd:  14 m
Lyshöjd över havet:  75 m
Lysvidd:   15 nm

Original optik:  2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk trumlins med 6+6
   inslipade ringar, 4 fack à 60° + öppen 2 fack à 60°, alla 
   linsfack med katadioptrisk 8 fack à 30° krona (12 ringar) 
   och krans (5 ringar), Henry Lepaute, persiennapparat och 
   intermittenthylsa, urverk med lod (vikt 89,55 kg).
Nuvarande optik:  SABIK 350-lykta (lysdiodlykta)
Fyrapparat:  Rader med lysdioder, integrerad klipp och fotocell.
Övrig utrustning:  Batterier
Byggnadsmaterial:  Betong 
Tornets färg & form: Vitt runt torn bredvid rött bostadshus med vit botten-
   våning
Fyrplatsbostäder:  Fyrbostäderna används som vandrarhem/pensionat. 
   Bokning 0613-23005, 23100. www.hogbonden.se.
Ägare:   SjöV äger fyren och Länstyrelsen i Västernorrland äger 
   bostäder och uthus.
Kontaktperson:  Kajsa och Owe Grandics, Högbonden 0613-23005 samt 
   Bottenhavets Sjötrafikområde, Bönans lotsplats, Gävle, 
   026-647152.
Skydd enligt lag:  Föreslagen som byggnadsminne och nationalarv, hela 
   fyrplatsen. Hela området är del av Världsarvet.

Vägbeskrivning:  
Bilväg till Bönhamn (c:a 70 km) eller Barsta (c:a 65 km) från Härnösand. Kör 
norrut på väg E4 från Härnösand och tag av vid Gallsäter. Fortsätt mot Nordingrå 
och därefter mot Bönhamn eller Barsta. Under sommarsäsongen finns det reguljära 
båtförbindelser 4 gånger per dag till Högbonden både från Bönhamn (c:a 2 nm) och 
Barsta (c:a 3 nm). Bokas via 0613-23118, 0706-818284 och kostar c:a 80:- t.o.r..

Foto: Esbjörn Hillberg: Omslagsbilden
         Thomas Birkö: Gnäggen
         Sofia Svalmark: Rone Flase
         Tommy Asplund: Övriga bilder

Delar av textmaterialet är hämtat ur Anders Hedins bok ”Ljus längs kusten” (1988)

Del av Högbondens lins som nu är ersatt.
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Ytternäsan

ÄlgsjöHögbondens fyr högst upp på klippan.

GnäggenRone Flase
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Kullen Karaktär: Fl W 5s. Svenskt nr: 714600. 
Position: N 56 18, O 12 27.
Internationellt nr: C 2260.

Kullens fyr är det högst belägna fyrljuset i Sverige – drygt 78 m ö h. Den första kända 
fyren på denna plats kom i bruk redan 1561 och utgjordes av en s k papegojfyr. Det 
var den danske kungen Fredrik II som i ett brev den 8 juni 1560 gav order om att fyrar 
skulle sättas upp på Skagen, Anholt och Kullen efter klagomål från sjöfarande, framför 
allt från holländarna, som hade svårt att navigera på ett säkert sätt från Skagen ner till 
Falsterbo, särskilt runt det klippiga och farliga Kullen. Detta blev också grunden till det 
danska fyrväsendet.

En papegojfyr, och säkert även den på Kullen, utgjordes av en järnkorg som hängde 
i en kätting på en träställning av ek med en arm och hissades upp c:a 12 m i luften. 
Den eldades med ved eller kol. Elden skulle brinna hela natten. Papegojfyren var en 
föregångare till den s.k. vippfyren. För Kullens fyr användes till att börja med ved från 
den ekskog som successivt höggs ned på Kullaberg. Redan 1563 ersattes denna fyr av 
ett murat stentorn med blytak, vilket försågs med 12 talgljus i en cirkel. Runt ljusen satt 
glasfönster.

1577 utnämndes den berömde astronomen Tycho Brahe till ”fyrmästare” vid Kullen, 
en befattning som han behöll till sin död i Prag 1601. 1585 byggdes en ny fyr som 1624 
ersattes med en öppen stenkolseldad fyr. Det behövdes 6-7 hektoliter stenkol per natt 
för att klara fyrningen. Stenkolen hämtades från Helsingborg och transporterades av 
särskilda s.k. lyktebönder med häst och vagn till Kullen. På vissa sträckor hjälpte lokala 
fiskare även till med sjötransporter.

Vid freden i Roskilde 1658 blev Skåne och Kullens fyr svenskt. Freden innebar 
också att danskarna varje år skulle betala mer än 5000 daler silvermynt till Sverige från 
de fyrpengar, som passerande skepp fick betala i den s k Öresundstullen. 1749 revs det 
gamla fyrtornet och ersattes med ett nytt med en invändig trappa samtidigt som beman-
ningen utökades till två personer. Redan 1792 anpassades fyren till den nya typen av fyr-
båk, en öppen stenkolsfyr, där kolkorgen placerats över en skorstenspipa som fungerade 
som en vindtunnel genom hål i fyrväggen. På så sätt fick man ett kraftigare ljussken sam-
tidigt som kolförbrukningen minskade betydligt. Denna konstruktion varade till 1817 
då fyren byggdes om till en täckt stenkolsfyr. 1843 ändrades fyrljuset från koleldning till 
lampor med rovolja. 12 paraboliska mässingspeglar med en diameter på 48 cm mon-
terades, tre på var sida av en fyrkantig ställning, som genom ett lodsystem roterade ett 
varv på 8 minuter. Härigenom fick Kullens fyr för första gången en egen fyrkaraktär – ett 
blink varannan minut.  Fyren klassificerades som en omgående spegelfyr och ljusskenet 
syntes 50-60 km. Den tekniska utvecklingen innebar fler framsteg: 

1857 försilvrades mässingspeglarna, 1882 byttes rovoljelamporna mot envekiga 
fotogenlampor och 1899-1900 byggdes en helt ny fyr i granit och tegel en liten bit 
nordväst om den gamla och försågs med ett linssystem av 1:a ordningen bestående av 
tre linser (6 ton), urverk och lod (148 kg). Samtidigt monterades bättre fotogenlampor 
som innebar en högre ljusstyrka. 1907 gick man över till luxljus (fotogenglödljuslampa 
med eller utan tryck) och 1937 elektrifierades fyren med en 1000 W 110 V lampa som 
medför en styrka av 3,8 miljoner hefnerljus. Kullen blev därmed den ljusstarkaste fyren 
i Skandinavien.



Tidigaste fyr år:  1561
Nuvarande fyr år:  1900
Automatiserad år:  1979
Avbemannad år:  2008
Tornets höjd:  15 m
Lyshöjd över havet:  78,5 m
Lysvidd:   27,5 nm
Originaloptik:  12 talgljus, senare rovoljelampor
Nuvarande optik:  1:a ordn Barbier & Bernard dioptrisk planlins med bulls-
   eye och 7 inslipade ringar omgivna av ett varierande antal 
   katadioptriska prismaringar, 3 fack à 120°, roterande, 
   kvicksilverlagrad (c:a 20 l Hg).
Fyrapparat:  2x1000W 120V lampor
Övrig utrustning:  Landkabel, diesel, RC
Byggnadsmaterial:  Granit och tegel 
Tornets färg & form: Grått runt torn vid ett rektangulärt gult maskinrum.
Fyrplatsbostäder:  En 4-rums lägenhet med 2 enkla vindsrum disponeras av 
   SjöV:s fritidsnämnd.
Ägare:   SjöV äger fyren och fyrmästarbostaden.
Kontaktperson:  Naturum Kullabergs naturreservat, tel. 042-347056.
Skydd enligt lag:  Föreslagen som statligt byggnadsminne och nationalarv. 
   Västra Kullaberg är naturreservat tillsammans med 
   omgivande marina miljöer.
Vägbeskrivning:  
Från Helsingborg väg 111 norrut genom Höganäs mot Mölle. Kör genom Mölle och 
passera vaktstugan till naturreservatet Västra Kullaberg. Från Ängelholm väg 112 mot 
Höganäs. Följ skyltar mot Kullabergs naturreservat.

Övrig information:
Kullens fyr ligger i västligaste delen av naturreservatet Västra Kullaberg, som bildades 
1971. Kullaberg tillhörde tidigare Krapperups gods, men förvärvades 1914 av Skånes 
Naturskyddsförening efter en pengainsamling. Syftet var att förhindra starka utländska 
exploateringsintressen för stenbrytning. Området kom att förvaltas av AB Kullabergs 
Natur, där Kungl Fysiografiska Sällskapet i Lund var störste delägare, fram till 1997, då 
Naturvårdsverket köpte hela reservatet. Fyren och den tidigare fyrmästarbostaden ägs av 
Sjöfartsverket medan den 2006 nedbrunna fyrvaktarbostaden idag är återuppförd som 
ett Naturum, som ägs av Naturvårdsverket. Här finns mycket information om Kullabergs 
natur- och kulturvärden såväl på land som i det angränsande havet. 

Du som besöker fyren och naturreservatet: Gå inte för nära de branta stupen ut 
mot havet och kättra absolut inte i dessa om du saknar utbildning! Inom reservatet 
förekommer inskränkningar i allemansrätten. Mer information om reservatet finns på 
www.kullabergsnatur.se.

Foto: Esbjörn Hillberg: Omslagsbild, interiörbild sid. 2, bilder sid. 4
         Anders Röös, Statens Fastighetsverk: Tylön sid. 4

Kullens fyr, interiörbild
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Helsingborg. Tylön

Kullen västra Nakkehoved, Själland i 
Danmark, papegojfyr

Hallands Väderö

Haken (Ven)
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Landsort Karaktär: Fl(1+4) 60s. Svenskt nr: 327500. 
Position: N 58 44, O 17 52.
Internationellt nr: C6584.

Redan år 1642 fanns en båk (sjömärke) på Öja/Lands-
ort. Troligen var den identisk med vårdkasen på öns syd-
ände. Landsorts första fyr uppfördes 1651 av trä på en 
stenfot (köpmännen i Stockholm Göran Gerner d.y. och 
Abraham van Eijck). Fyrhållarna hade ett kungligt brev 
som tillförsäkrade dem rätten att uppbära en avgift av 
de fartyg som passerade Landsort. Fyren tändes 11 okt. 
1651 men släcktes 16 dec. 1651 då isen lade sig. Fyrens 
sken kom från talgljus i en stor kopparlykta. I mars 1652 
beslöt drottning Kristina att Landsorts fyr skulle dras in 
efter klagomål på kostnaden från skeppare och redare. 
Landsorts fyr var den första fyren som uppfördes av 
svenskar på nuvarande svenskt territorium. 

Efter långa förhandlingar mellan Kommerskolle-
gium och köpmannen Johan van der Hagen i Stockholm 
utfärdades återigen ett kungligt brev 31 juli 1669 som 
tillförsäkrade van der Hagen och hans ättlingar rätten att 
uppbära en avgift av de fartyg som passerade Landsort och nyttjade fyren. Fyrbyggnatio-
nen påbörjades men van der Hagen avled i juni 1677 utan att ha lyckats tända Lands-
orts fyr. Hans änka Margareta, född Hidding, tog nu över och lät färdigställa fyren. Den 
bestod av en metallspegel (konstr. J.D. Braun) framför vilken en ljuskälla fanns, allt var 
monterat i ett trätorn. Sverige låg nu i krig och att tända fyren bedömdes av statsmak-
terna olämpligt. Amiralitetet gjorde en provfyrning den 3 sept. 1678 för att undersöka 
hur lång fyrljuset syntes. En månad senare beordrades att Landsorts fyr skulle tändas. 
Enligt det kungliga brevet skulle fyren hållas tänd från början av aug. månad fram till 
jul. Träfyren brann ner 17 sept. 1686 varefter en öppen stenkolsfyr av sten färdigställdes 
1689/91 (nuvarande torn).

År 1839 sålde ”fyrintressenterna”, där bl.a. van der Hagens ättlingar ingick, Lands-
orts fyr till svenska staten. Samma år förvärvade staten Öja/Landsort med fiske från Fåll-
näs gård i Sorunda socken. År 1840 byggdes tornet om och fick ny lanternin, 3 engelska 
pläterade speglar + 6 paraboliska mässingsspeglar, 9 envekiga rovoljelampor, omloppstid 
6 min., klassificerades som omgående spegelfyr, tänd 15 nov., skenet syntes 4-4½ mil.

Nuvarande utseende fick fyren vid ombyggnaden 1869/70 då den försågs med en 
konisk påbyggnad av järn, ny lanternin, 2:a ordn. (1400 mm) lins (Henry Lepaute) med 
krona och krans,  urverk med lod (83 kg), omloppstid 5 min, en trevekig rovoljelampa. 
Samtidigt installerades även en bifyr med 5:e ordn. (375 mm) dioptrisk trumlins 60° 
samt envekig fotogenlampa som 1907 ersattes av luxljus. År 1887 fick huvudfyren en 
fyrvekig fotogenlampa som år 1906 ersattes  av luxljus.

År 1938 elektrifierades fyren och nuvarande 3:e ordn. huvudlins flyttades hit från 
Varbergs fyr. Urverket med lod från 1870 är kvar men används ej. Två signalkanoner från 
1873 står ännu intill fyren, deras funktion ersattes 1902 av en knallsignalapparat vilken i 
sin tur ersattes av en nautofon 1938. 

Landsort, bifyr   



Tidigaste fyr år:  1651
Nuvarande fyr år:  1691
Automatiserad år:  1963
Avbemannad år:  1963
Tornets höjd:  25,2 m
Lyshöjd över havet:  44,5 m
Lysvidd:   22 nm

Original optik:  (Talgljus)

Nuvarande optik:  3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk planlins med
bulls-eye och 6 inslipade ringar 12 fack á 30° (4 lins, 3,5 
öppen, 1 lins, 3,5 öppen) samt katadioptrisk krona (15 
ringar) och krans (4 ringar), roterande på kullager, 60 sek. 
Linshöjd: krona 745, trumma 665, krans 275 = 1685 mm

Fyrapparat:  2x1000 W 120 V lampor, landkabel, diesel.

Övrig utrustning:  Bifyr, en prototyp av SABIK bestyckad med LED-lampor.

Byggnadsmaterial:  Gråsten 

Tornets färg & form: Vitt runt torn med röd järnkon under lanterninen

Fyrplatsbostäder:  Två året runt öppna vandrarhem varav ett beläget i 
lotstornet, tillsammans c:a 50 bäddar (08-5203 4005, 
5203 4111), samt en året runt öppen matservering 
(förbeställ vintertid). Sommartid två matserveringar och 
en butik med begränsat varusortiment. 
Mer info på www.landsort.com

Ägare:   SjöV äger fyren, vissa hus ägs av Statens Fastighetsverk. 
Ön är kronoholme med Skärgårdsstiftelsen i Stockholms 
län som naturvårdsförvaltare.

Kontaktperson:  Ostkustens TO, 08-666 6600.

Skydd enligt lag:  Statligt byggnadsminne 1935, tornet.  Föreslagen
som nationalarv. Ön är naturreservat.

Vägbeskrivning:  
Från Stockholm nås Landsort med allmänna kommunikationer på följande sätt: 
Pendeltåg från Stockholm C till Nynäshamn, buss 852 från Nynäshamns hamn till 
Ankarudden. Från Ankarudden till Landsort med Waxholmsbolaget. Restid c:a 2½ 
timme (se www.landsort.com). 
Med bil kör väg 73 till avfarten Älgviken därefter mot Torö till Ankarudden/
Herrhamra brygga. P-platser finns avgiftsbelagda under sommarhalvåret. Kontanter 
och vissa bensinkort. Restid under icke rusningstid c:a 60 minuter.
Från Södertälje med bil, kör väg 225 till T-korset vid Porthus i Sorunda, därifrån via 
Stora Vika mot Norsbol. Vid Norsbol höger mot Ankarudden/Herrhamra brygga. 
Restid c:a 65 minuter

Ritning godkänd av Kungl. Majt 1869



Fyrar i närheten av Landsort     Foto: Ulf Schloss

Tiljanders Knalt LFl(2) WRG 12s Landsorts Bredgrund ISO WRG 4s

Grisblänkan
Fl WRG 3s

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Majoriteten av medlemmarna är enskilda personer intresserade av fyrar och 
fyrhistoria. Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är 
fylld med artiklar och nyheter om våra fyrar. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com

© Svenska Fyrsällskapet                                                                                Produktion: Maria & Leif Elsby
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Stora Karlsö Karaktär: LFl(2) WR 12s. Svenskt nr: 425000. 
Position: N 57 18, O 17 58.
Internationellt nr: C 7224.

Sjöfart och strandningar vid Karlsöarna
Det har alltid varit livlig fartygstrafik mellan Stora Karlsö och Öland. I dag passerar 
årligen över 15 000 handelsfartyg mellan Gotland och Öland. Under århundraden 
som gått har många skepp förlist runt Stora Karlsö. År 1361 sägs enligt folktraditio-
nen Waldemar Atterdags skattskepp ha förlist utanför Karlsöarna på väg från Visby 
mot Köpenhamn med skatterna han plundrat i Visby. Skatten skall ligga i djupet 
och skall kunna ses vid klart väder.

Erik den XIII av Pommerns flaggskepp ROSENKRANTZ förliste 1433 utanför 
Karlsöarna. Erik själv hinner sätta sig i säkerhet på Karlsö (ej preciserat vilken av 
öarna) innan fartyget förliser med 120 man ombord. Erik var på väg från Visby till 
Söderköping. 

Segelbåten ”PONTUS” från Finland strandade år 1863 och skeppsråttor inva-
derade ön. Det tog sen 18 år att utrota dem, men det gick och idag är ön fri från 
både råttor och möss.

De många förlisningarna visade på ett behov av en fyr och fyren stod färdig 
år 1887. Sten till fyren bröts och höggs på plats på ön. I fyren inrymdes två lägen-
heter på bottenvåningen, i källarplanet fanns torrklosetter, vedbodar och bagar- & 
tvättstuga. På övervåningen låg fyrmästarens expeditionsrum samt bifyren som pe-
kade ut Scharlakansgrundet. Fyrtomt och fyrträdgården exproprierades av staten 
då Karlsöklubben inte ville sälja marken till lotsverket. I expropriationen ingick väg 
mellan fyren och hamnlägena, fiskerätt för fyrpersonalen och strandplats för båtar. 

Livet på Stora Karlsö fyrplats
Från 1887 ända till 1918 fanns ingen motorbåt utan man fick segla till Klinte eller 
Djupvik. Låg vinden fel kunde detta ta en stor del av dagen i anspråk. För att trans-
portera förnödenheter till fyren anlades 1907 en smalspårig järnväg från Hien till 
Spangände. Vagnarna drogs för hand och väl framme hissades förnödenheterna upp 
med en hissanordning till fyrplatån. Man var till viss del självhushållande på ön och 
en stor del av födan bestod av fisk. Man saltade och lade in. Övriga förnödenheter 
fick köpas från land. 

I en artikel i Svensk Damtidning 1935 uttalar Fyrmästare Jakobssons hustru att 
”Vad en fyrvaktarhustru framförallt bör kunna, det är att konservera”, ”Och vad en 
fyrvaktare bör vänja sig vid, det är att äta salt mat!”. 

Källa: Stora Karlsö Fyr.  Petter W Rimfors. Styrelseordf Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB



Tidigaste fyr år: 1887             Nuvarande fyr år: 1887
Automatiserad år: 1974             Avbemannad år: 1974
Tornets höjd: 18 m             Lyshöjd över havet: 56 m
Lysvidd:  16,5 nm

Original optik: 3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk planlins med katadioptrisk krona och 
  krans, Barbier & Fenestre 1886, trevekig fotogenlampa, urverk, lod.
  Bifyr: 1:a ordn. (1840 mm) dioptrisk trumlins 9° och katoptrisk 
  spegellins 7°, persiennapparat med urverk och lod
Nuvarande optik: 4:e ordn.(500 mm) dioptriskt slipad trumlins
Fyrapparat: 1000W 120V lampa (reserv 2x20W 10,3V), klipp, fotocell
Övrig utrustning: Sjökabel, batterier, Bifyr: Den ursprungliga, se ovan.
Byggnadsmaterial: Kalksten från ön
Tornfärg & form: Åttakantigt torn delvis inbyggt i ett vitt bostadshus
Fyrplatsbostäder: Vandrarhem med c:a 30 bäddar och matservering i Norderhamn 
  och c:a 20 bäddar i lite bättre rum i fyrbyn, varav 10 i själva fyren. 
  Bokning www.storakarlso.se, boka@storakarlso.se eller 0498-240500.
Ägare:  SjöV äger fyrhuset. Naturvårdsverket äger fyrtomten och alla andra 
  byggnader på den, livräddningsstationen i Suderhamn och båthuset 
  i Norderhamn. Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB äger nästan 
  all mark på ön och alla andra byggnader. Man arrenderar fyrbyggnaden 
  från SjöV och övriga byggnader från Naturvårdsverket. 
Kontaktperson: Stora Karlsö Fyrplats tillsyningsmannen 0498-241100. 
Skydd enligt lag: Statligt byggnadsminne 1978, fyrhuset. Föreslagen som nationalarv.
  Ön är naturskyddad sedan 1880-talet.

Vägbeskrivning: 
Väg 140 söderut Visby - Klintehamn c:a 35 km. Båtförbindelse 2-3 ggr/dag maj-aug. 
Klintehamn - Stora Karlsö 9 nm (c:a 30 min.). Kostnad t.o.r  c:a 295:-. Promenad 
St.Karlsö hamn - fyr c:a 20 min. Bokning båtbiljett 0498-240500.

Övrig information:  
Kronan expropierade 1887 ett område på högplatån på den 50 m höga ön för lotsverkets 
räkning så att de samma år kunde uppföra nuvarande fyrbyggnad. Den trevekiga fotogen-
lampan byttes 1909 ut mot luxljus. Ursprungliga 3:e ordn. (1000 mm) linsen byttes 1974 
mot ett roterande spegelsystem som 1986 ersattes av nuvarande 4:e ordn. lins. Ursprungs-
linsen med sitt urverk är flyttad och uppmonterad på andra våningen av fyrtornet. År 
1889 installerades en bifyr med 1:a ordn. lins och en tvåvekig fotogenlampa i ett fönster 
på norra gaveln av fyrhuset. Huset med fyren är ritat av överfyringenjören John Höjer och 
liknar ett mindre franskt slott. Fyrarna elektrifierades 1934 (110V likström). Därmed hade 
huvudfyrens ljusstyrka ökats mellan 1887 till 1934 från 13.500 till 260.000 Heffnerljus 
och bifyrens från 2.000 till 20.000 Heffnerljus. Elektricitet via sjökabel 1974. 

Ett mycket innehållsrikt naturmuseum finns i Norderhamn. En gammal gjutjärnskamin 
som förr i tiden fanns i fyrarnas vaktrum finns installerad i Karlsörestaurangens matsal.

Foto: Magnus Melin: Omslagsbild o bild sid. 2
         Leif Elsby: Bilder sid. 4
         Esbjörn Hillberg: Östergarnsholm sid. 4



Fyrar i närheten av Stora Karlsö 

© Svenska Fyrsällskapet                                                                                Produktion: Maria & Leif Elsby

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med 
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com

Fårö

Hoburg                                  När                                       Stenkyrkehuk

Östergarnsholm
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Svenska Högarna Karaktär: LFl 15s. Svenskt nr: 280000. 
Position: N 59 27, O 19 30.
Internationellt nr: C 6460.

På 1700-talet uppsattes tre stenkummel på Storön i ögruppen Svenska Högarna.
Lotsplats inrättades 1793 (indragen 1905).
År 1855 byggdes en träbåk som var c:a 15 meter hög.
År 1885 nedmonterades och flyttades båken till Storkläppen där den sedan 1890 
byggdes om till fyr, som används än idag. Fyren tändes 1 november 1874. 

”Till fyrmästare antogs fyrkaptenen Herman Lambert Petterson som vid tillträdet i 
september 1874 var 37 år gammal. Han hade sett mycket av världen. Som sextonåring 
hade han seglat med hjulångaren Lida på Norrlandskusten och uppbringats av 
ett engelskt örlogsfartyg, misstänkt för att transportera kontraband (det var under 
Krimkriget). Som fyrmästare hade väl Herman Petterson sett fram emot en lugn 
tillvaro, men de slitningar mellan personalen som ofta skulle förekomma på platsen 
tycks ha börjat omgående. Till fyrvaktare utsågs Frans Michael Bolin – som kom från 
fyrskeppet Svenska Björn – och denne verkar ha svårt att stå ut med sin chef. Den 
21 juni 1875 noterade fyrmästaren i journalen: ”Fyrvaktaren Bolin har nekat arbete 
som jag av Herr Fyringenjör Höijer haft order att fullfölja.” För detta tilldelades Bolin 
varning ”för olydnad och vanvördighet mot förman.”

Ur fyrjournalen kan utläsas:
Petterson efterträddes av Nils Erland Stenberg som har gått till historien som ”en 
hårding” och om fyrvaktaren Bolin var Herman Petterssons trätobroder, så var 
fyrbiträdet Carl Gustaf Sjöblom Stenbergs.

Nils Stenbergs anteckningar i fyrjournalen talar för sig själva:
8 okt 1896. Anlände fyrbiträde C Sjöblom efter gjort haveri och mistat roder 

och styrpinne till tjänstebåten.
27 maj 1897. Kl 3 em anlände fyrmästaren till fyrplatsen har lämnat fyrbiträdet 

vid Gräddö (onykter). Han överföll mig med 4-6 slag med knuten hand i ansiktet att 
blod rann från såren.

29 juni 1897. Fyrbiträdet C G Sjöblom gått drucken härstädes under dagen och 
förmidnatten vid tjänstgöring.

Nu är det väl i allmänhet så att de misshälligheter som möter en i rapporter och 
journaler bara utgör toppen av det berömda isberget.”

”Hämtat ur Anders Hedins bok Lysande skärgård (2005).”

Fyren elektrifierades 1965 och 1986 installerades solpaneler för fyrljuset.
Ön hade fortsatt bemanning från 1968, vilket bekostades av SMHI och andra 
myndigheter.

Från 1985 har Skärgårdsstiftelsen förvaltningsansvar och Edward Sjöbloms stiftelse 
äger sedan 1994 fyren. Fyren är mycket väl bevarad beträffande byggnadsdetaljer och 
linssystem.



Tidigaste fyr år:  1874
Nuvarande fyr år:  1874
Automatiserad år:  1966
Avbemannad år:  1968
Tornets höjd:  18,4 m
Lyshöjd över havet:  31 m
Lysvidd:   15 nm

Original optik:  2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye 
   och inslipade ringar 16 fack à 22,5° samt katadioptrisk 
   krona (18 ringar) och krans (7 ringar), Henry Lepaute 
   1874, urverk med lod (vikt 120 kg, lodlina 30 m), 
   trevekig moderatörlampa för rovolja
Nuvarande optik:  4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins omf. 120°, 
   katadioptrisk krona och krans på båda linserna, totalhöjd 
   2300 mm.
Fyrapparat:  2x40 W 10,3 V lampa, klipp, fotocell
Övrig utrustning:  Solpanel, batterier
Byggnadsmaterial:  Järn 
Tornets färg & form: Röd Heidenstamfyr
Fyrplatsbostäder:  Övernattningsbod finns vid inre hamnen.
Ägare:   Fyren med avstyckad tomt ägs sedan 1994 av ”Edward 
   Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas fyr”. 
   Övrig mark ägs av Fortifikationsverket, Stiftelsen och 
   Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län administrerar 
   bemanning, underhåll och naturvård.
Kontaktperson:  Tillsyningsmän är Hans & Elisabeth Anderin 08-5716 4262, 
   0703-778324, 0703-779242, fax 08-5716 4957 samt Alf 
   & Sarah Anderin 0703-778317, 0703-778318. 
   Se info www.skargardsstiftelsen.se ”våra områden”.
Skydd enligt lag:  Hela ögruppen är naturreservat sedan 1976. Fyren och ev. 
   fyrbostäder föreslagna som byggnadsminne.

Vägbeskrivning:  
Det finns inga båtförbindelser till Svenska Högarna. Närmaste större samhällen dit 
man kan komma med reguljära båtturer är Sandhamn och Möja. Waxholmsbolaget 
(08-679 5830, www.waxholmsbolaget.se). Från dessa platser är det c:a 20 nm till 
Svenska Högarna. Taxibåt kan beställas från Sandhamn eller Stavsnäs genom t.ex. 
Stavsnäs båttaxi, 08-5715 0100. Tilläggning på Svenska Högarna endast vid gott väder.

Foto: Ted Rapp: Omslagsbild, o. Svenska Björn sid. 4
         Magnus Rietz: Svenska Högarna sid. 4 
         Ulf Schloss: Grönskär sid. 4



Fyrar i närheten av Svenska Högarna
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med 
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com

Svenska Björn              Lins Svenska Högarna

Svenska Högarnas fyrplats Grönskärs fyr
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Vinga Karaktär: Fl(2) 30s. Svenskt nr: 754700. 
Position: N 57 38, O 11 36.
Internationellt nr: C 0565.

”Hvinge hör Danmark till” är 
inhugget på en bergsplatå mitt på 
Vinga. Allt sedan 1200-talet har 
dock Vinga tillhört Sverige och 
haft stor betydelse för sjöfarten 
till Göteborg. År 1606 gav Karl 
IX instruktioner om att montera 
sjömärken ytterst bland klipporna 
utanför Elfsborg (Hisingen) i 
Sveriges västra skärgård så att 
sjöfarande kunde angöra hamnar 
även i mörker. Märken och veter 
(vägvisare) uppsattes då på Vingh (Vinga) och Galterö. De skulle monteras så 
att man lätt kunde hugga dem neder om dansken anföll.   

Vingas första fyr (den södra) byggdes 1841 och tändes 15 november. Skenet 
syntes 3½ mil. Detta var den första linsfyren i Sverige. Den norra fyren byggdes 
1854 och Vinga hade därefter fram till 1890 två fyrar, s.k. dubbelfyrar. 

Nuvarande fyr (ritad av Emil Karlsson) byggdes 1890 av porfyrit som bröts på 
ön. Den förste fyrmästaren för nya fyren var Carl Gunnar Taube, pappa till Evert 
Taube. När den nya fyren tändes släcktes de två tidigare fyrarna. På fundamentet 
av 1841 års fyr uppfördes en lotsutkik, 1854 års fyr revs och lanternin med 
lins flyttades till Hävringe. Grunden från 1854 års fyr finns kvar i närheten av 
nuvarande fyr.

Fyrlinsen från 1890 används fortfarande och är en av Sveriges fyra största 
fyrlinser. Linsen roterar på kullager och fyrljuset alstrades först av en fotogenlampa 
med 5 vekar. Fyren elektrifierades 1948 och hade tidvis den starkaste lampan 
(2000W) som installerats i Sverige. 

Ett sjömärke (båk) uppfördes på Vinga 1606 men brändes ner av danskar 
1644. Ett nytt rödmålat sjömärke byggdes c:a 1650. Det ersattes c:a 1710 av ett 
pyramidformat utkikstorn av trä och 1802 av en ny pyramidformad träbåk. Den 
träffades av blixten och brann ned 1856 men ersattes 1857 av den nuvarande 
båken. 

En s.k. optisk telegraf användes 1839-1881. Den kunde avläsas med kikare 
från Nya Varvet och bestod av en ställning med 10 rörliga c:a 1 m kvadratiska 
luckor som visade olika teckenkombinationer.

Ett museum om Vinga och Taube finns i den gamla fyrmästarbostaden där 
Evert Taube, som föddes 1890, bodde och gick i lotsbarnsskola. I sin bok ”Jag 
kom med ett brusande hav” berättar Evert om sitt barndoms Vinga.



Tidigaste fyr år:  1841
Nuvarande fyr år:  1890
Automatiserad år:  1974
Avbemannad år:  1974
Tornets höjd:  29 m
Lyshöjd över havet:  46 m
Lysvidd:   25 nm

Original optik:  3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk trumlins 5 fack à 72° med
   folierade glasspeglar ovanpå linsen, tvåvekig mekanisk
   rovoljelampa
Nuvarande optik:  1:a ordn. (1840 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye
   och 17 inslipade dioptriska och katadioptriska ringar 
   ovanför och nedanför, 16 fack à 22,5° , roterande, 
   F. Barbier Cie år 1890, linshöjd 1590 mm.
Fyrapparat:  2x1000 W 120 V lampa, elklipp.
Övrig utrustning:  Sjökabel, diesel.

Byggnadsmaterial:  Sten 
Tornets färg & form: Fyrkantigt torn med grov och finhuggen sten.

Fyrplatsbostäder:  Tre hus med totalt fyra lägenheter och vindsrum samt
   även ett antal lotshus. Fyra hus upplåtna med nyttjande-
   rätt, ett till ”Winga Vänner”, två till Göteborgs Hamn AB
   och ett till Stena Line AB.
Ägare:   SjöV äger fyren och två bostadshus på f.d. lotsplatsen.
Kontaktperson:  Winga Vänner visar fyr/fyrplats, se hemsidan för mer info,
   www.wingavanner.se eller tel 0703-666060, 
   e-mail guidning@wingavanner.se.
   Under sommaren är ett kioskcafé öppet i hamnen.
Skydd enligt lag:  Statligt byggnadsminne 1978, fyren och båken.  Föreslag

om ökat byggnadsminne och nationalarv för hela ön.

Vägbeskrivning:  
C:a 10 nm från Göteborg. God hamn med många platser. Båttransport året runt från 
Hönö/Fotö. För mer info se www.wingavanner.se eller tel 0703-666060.

Foto: Esbjörn Hillberg: Omslagsbild och bilder sid. 4
         Lennart Larsson: Bilder sid. 2 och 3



Fyrar i närheten av Vinga  

© Svenska Fyrsällskapet                                                                                Produktion: Maria & Leif Elsby

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med 
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com

Tistlarna

Valö

Pater Noster                           Trubaduren                           Vinga östra övre
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Ölands södra udde Karaktär: Fl(2) WRG 30s. Svenskt nr: 552800
Position: N 56 12, O 16 24.
Internationellt nr: C 7280.

Fyren på Ölands södra udde – Långe Jan – i folkmun, är Sveriges högsta fyrtorn 
med sina 41,6 m och 197 trappsteg. Den är också tillsammans med Kullen i Skåne 
de två ljusstarkaste i Sverige. Skeppsbrott var förr vanliga utanför Öland, vilket gav 
ortsbefolkningen möjligheter till extra inkomster genom vrakplundring, vilket ansågs 
vara helt legitimt när ”Herren välsignade stranden med vrak”. 1667 fick Sverige en ny 
sjölag i vilken myndigheterna ålades att bygga och underhålla fyrbåkar. I ett kungligt 
brev 1671 stadgades att en fyrbåk skulle uppföras på Ölands södra udde. Kostnaderna 
för detta ansågs dock för höga samtidigt som motståndet från ortsbefolkningen var 
stort då de inte ville riskera att bli av med sina biinkomster. Det fyrljus som ordnades 
blev i stället en vippfyr med en öppen stenkolsgryta. ”Lanternan”, som den kallades, 
finns inritad på kartor från både 1676 och 1682. En kommission kom 1724 med det 
överraskande utlåtandet att södra udden på Öland var olämpligt för en fyrbåk. Först 
1759 godkände konungen en ritning till en fyr. Bygget kom igång 1784. Fyren bestod 
egentligen av två torn, ett yttre och ett inre. Som stödförband mellan tornen, där den 
långa spiraltrappan i kalksten vindlar sig upp, finns tätt med träbjälkar. Tornet har en 
basdiameter på c:a tolv meter och har mycket tjocka väggar i den nedre delen, vilket kan 
ses vid ingången. Som byggnadsmaterial användes kalksten från det sedan reformationen 
raserade kapellet någon kilometer norr om fyren. Ett stenkors utmärker idag läget för 
det dåtida kapellet, som var från medeltiden och ägnat åt S:t Johannes (Capella Beati 
Johannis in Kyrkiohaffn). Det låg vid det gamla fiskeläget Kyrkhamn. Från kapellet kan 
namnet Långe Jan härledas. Fyren byggdes snabbt och kunde tändas 1 november 1785. 

Fyrljuset utgjordes av en öppen koleld i en järngallergryta på takplattformen. 
Stenkolen hissades upp i det inre tornet – ett tungt arbete med tanke på tornets höjd, 
då 36 m. 1789 uppfördes ett bostadshus intill fyren – det lilla gula stenhuset till vänster 
när man närmar sig fyren från norr. 1822 ändrades fyren till en sluten stenkolsfyr där 
fyrgrytan omgavs av en glaslanternin. Detta gav en besparing på kolet. 1845 installerades 
en ny lanternin i fyren med linsapparat samtidigt med en rovoljelampa. Det nya fyrljuset 
visade fast vitt sken, som förstärktes med flera glaslinser under 1860-talet. 1887 ersattes 
rovoljelamporna med en fotogenlampa, vilket gjorde att ljusstyrkan mer än fördubblades. 
1906 installerades en ny stor linsapparat som drevs runt av ett urverk med lod. För att 
få den tunga linsen att rotera jämnt var den lagrad i kvicksilver. Fyrkaraktären blev 
nu två korta blänkar var 15:e sekund och fotogenlampan var ersatt med en luxlampa 
(fotogenglödljuslampa med eller utan tryck). Samtidigt installerades en bit ner i tornet 
en bifyr, som visade ett regelbundet klippsken över Utgrunden i Kalmarsund. 1948 
elektrifierades fyren och samtidigt ändrades fyrkaraktären till två blänkar var 30:e 
sekund, vilket gäller än idag. 1980 blev fyren automatiserad och avbemannad. 

1871 uppfördes fyrmästarbostaden, två fyrvaktarhus och flera uthus. 1873 ålades 
fyrpersonalen att vid dimma sköta mistsignaleringen genom att avlossa ett kanonskott 
var 15:e minut. Kanonerna var två gamla skeppskanoner från 1796, vilka fortfarande 
finns kvar nedanför fyren. 

Vid klart väder kan man i sydost skönja fyren Ölands södra grund. Denna kassunfyr 
i betong är den första stora bottenfasta i Sverige. Den är 35 hög ovan vattnet och 12 m 
djup under och inrymmer en 10-rumsvåning. Den är idag obemannad. 



Tidigaste fyr år: 1785
Nuvarande fyr år: 1785
Automatiserad år: 1948
Avbemannad år: 1980
Tornets höjd: 41,6 m
Lyshöjd över havet: 41 m
Lysvidd:  18 nm
Originaloptik: Öppen stenkolseld
Nuvarande optik: 3:e ordn dioptrisk planlins med bulls-eye och 5 inslipade ringar 
  omgivna av ett varierande antal katadioptriska prismaringar, 2 fack 
  á 135° monterade i 90° mot varandra samt katoptrisk spegel 90°,
  roterande kvicksilverlagrad, Barbier Bernard & Turenne.
Fyrapparat: 2x1000W 120V lampor, dubblerad elektrisk drivanordning för 
  linsen, landkabel, diesel.
Övrig utrustning: Bifyr 2:a ordn dioptrisk trumlins 60° med katadioptrisk krona och 
  krans, total linshöjd 2144 mm, 2x1000W 120V lampor.
Byggnadsmaterial: Kalksten, rappad.
Tornfärg & form: Vitt runt torn med svart bälte.
Fyrplatsbostäder: Fyrmästarbostad, två fyrvaktarbostäder, äldre stenhus (”Skolhuset”),
  maskinhus, uthus, jordkällare.
Ägare:  SjöV äger fyren. Naturvårdsverket äger byggnaderna och Naturum. 
Kontaktperson: Ottenby Naturum, tel. 0485-661200, www.Ottenby.se.
Skydd enligt lag: Fyren statligt byggnadsminne 1935. Föreslagen som nationalarv.
  Naturreservat.

Vägbeskrivning: 
Väg brofästet Öland - fyren c:a 54 km. Kör väg 136 söderut till slutet.

Övrig information:  
Fyrmästarbostaden och ett av fyrvaktarhusen disponeras idag av Ottenby fågelstation, 
medan det andra fyrvaktarhuset kan utnyttjas som värmestuga för besökande. Här finns en 
liten fyrutställning. Nedanför fyren ligger också naturum Ottenby, restaurang ”Fågel blå” 
och en souvenirbutik. Naturum Ottenby drivs av Sveriges Ornitologiska Förening. 

Norr om fyrbebyggelsen ligger Ottenby fågelstation, som tillkom 1946, och som till-
hör en av Europas viktigaste. Vid parkeringen norr om fågelstationen ligger på en strand-
vall det gamla fågelmuseet, ritat av arkitekten Jan Gezelius och prisbelönat, och som har 
formen av en skeppssättning. Hela området söder om Ottenby Kungsgård på ömse sidor 
om vägen till fyren ingår i Ottenby naturreservat som bildades 1970. Reservatet är särkilt 
känt för sitt rika fågelliv på strandängarna och i Ottenbylund, ett särpräglat landskap med 
tokbuskar och en rik flora samt dovhjortarna, vilka sannolikt planterades in i mitten av 
1500-talet. Mer information om reservatets natur- och kulturvärden finns på 
www.Ottenby.se.

Foto: Göran Andersson: Omslagsbild
         Esbjörn Hillberg: Övriga bilder

Ölands södra udde,
fyrportalen.



Fyrar i närheten av Ölands södra udde

© Svenska Fyrsällskapet                                                                                Produktion: Maria & Leif Elsby

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med 
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com

Högby Dämman

Ölands norra udde Kapelludden Segerstad
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Örskär Karaktär: Fl(2) 10s. Svenskt nr: 212500. 
Position: N 60 32, O 18 22.
Internationellt nr: C6236.

Den första fyren brinner ner
Sedan gammalt gick segelleden från Norrland genom Öregrundsgrepen och vidare söder-
ut. För att vägleda sjöfarande fanns sedan länge ett sjömärke på Örskär. Från 1660-talet är 
behovet av en fyr på platsen dokumenterat. Önskemålen kom främst från städerna i Väs-
terbotten, men det skulle dröja till 1678 innan fyrplatsen började anläggas. Tornet stod 
snart klart och fungerade som båk dagtid, men såväl invändiga arbeten som leveransen 
av fyrspeglarna drog ut på tiden och det dröjde långt in på 1680-talet innan fyren kunde 
tändas. Fyren uppfördes av träbjälkar med liggande panel struken med en blandning av 
rödfärg och tjära. I lanterninen fanns fyra konkava stålspeglar med två oljelampor framför 
varje spegel. Fyren sköttes av en fyrvaktare med hjälp av en eller två ”fyrdrängar”.

En ny fyr och ett nytt bostadshus 
Den 13 april 1738 drabbades fyren av ett blixtnedslag och förstördes helt. En ny fyr och 
ett nytt bostadshus av sten började byggas samma år och 1740 tändes den nya fyren. Den 
hade ritats av den rikskände arkitekten Carl Hårleman. Fyren var då helt vitputsad och 
kröntes av en lanternin av trä med små blyinfattade glas. Innanför denna fanns fyrappara-
ten med konkava stålspeglar och rovoljelampor. Fyren var unik på så sätt att den saknade 
invändig trappa. I stället löpte en s.k. snäckgång upp till lanterninen, vilket förenklade 
transporter av bränsle och annat material till vaktrummet. Enligt sägnen ska en ko ha 
förirrat sig in i fyren och tagit sig upp i snäckgången. Då kossan inte kunde vändas blev 
fyrpersonalen tvungen att avliva den i tornet innan den kunde transporteras ner igen.

År 1850 byggdes två nya bostadshus av trä. Gamla bostadshuset av sten fick bli ut-
hus. Tornet byggdes om och försågs med ny lanternin av järn och ny spegelapparat. För 
att underlätta för de sjöfarande att se fyren under dagtid målades 1867 två röda bälten på 
fasaden som senare ersattes av svarta. 1925 var det dags igen att modernisera fyren. Då 
monterades den lanternin och lins av 4:e ordningen som finns där i dag.

Automatisering och avbemanning
På 1920-talet fanns tre fyrhushåll, tre lotshushåll, en fiskarfamilj och en jordbruksfamilj på 
Örskär. I början av 1930-talet upphörde lotsplatsen och lotsarna flyttade från Örskär. Från 
mitten av 1900-talet kom fyren att successivt automatiseras med en allt mindre personal-
styrka som följd. 1998 lät Skärgårdsstiftelsen iordningställa ett vandrarhem vid fyrplatsen. 

Örskärsolyckan 1877
Juldagen 1877 drabbades Örskär av den troligtvis svåraste olyckan i det svenska lots- 
och fyrväsendets historia. Under 1800-talet hade förutom fyrfamiljerna även flera lotsar, 
sjömän och fiskare med familjer bosatt sig på Örskär, sammanlagt bodde där omkring 70 
personer. På natten före julottan hade 16 personer, i huvudsak fyr- och lotsfamiljer givit 
sig av med båt till Gräsö kyrka för att vara med på julottan. Efter julottan reste de vidare 
norrut och passade på att besöka släktingar i Norrboda innan de hissade segel för att nå 
Örskär innan mörkrets inbrott. Under juldagen hade vinden successivt tilltagit och en av 
kvinnorna valde att inte följa med. Vad som sedan hände kan ingen berätta men båten 
nådde aldrig fram till Örskär. Troligtvis var det en kraftig stormby som vräkt omkull den 
hårt lastade båten. Alla 15 personerna drunknade. 



Tidigaste fyr år:  1680-talet
Nuvarande fyr år:  1740
Automatiserad år:  1978
Avbemannad år:  1997
Tornets höjd:  32,7 m
Lyshöjd över havet:  36,5 m
Lysvidd:   16,5 nm

Original optik:  4 fasta konkava speglar med 2 rovoljelampor framför
   varje spegel
Nuvarande optik:  4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins med 5 + 5 
   inslipade ringar, 360°
Fyrapparat:  1000 W 120 V lampa (reserv 2x60 W 10,3 V), klipp,
   fotocell
Övrig utrustning:  Landkabel, batterier, RC
Byggnadsmaterial:  Gråsten och sandsten
Tornets färg & form: Vitt torn med 2 svarta bälten, nedtill sexkantigt och 
   upptill runt
Fyrplatsbostäder:  Bostadshusen,  källare, förråd och uthus upplåtna med 
   utnyttjanderätt till Skärgårdsstiftelsen. Vandrarhem med 
   18 bäddar och kafé. 
Ägare:   SjöV äger fyr, fotogenbod och mistsignalmaskinhus
Kontaktperson:  Öregrunds turistbyrå 0173-30555, www.oregrund.nu. 
   Örskärs vandrarhem 0173-34021, www.orskarsfyr.se.
   Se info på www.skargardsstiftelsen.se ”våra områden”.
Skydd enligt lag:  Statligt byggnadsminne 1935 och 2000, fyren och äldre
   bostadshus. Fyrplatsen föreslagen som nationalarv.

Vägbeskrivning:  
Bilfäja från Öregrund till Gräsö därefter c:a 22 km bilväg till Örskärssund (norra 
änden på Gräsö) där bilparkering finns. Det finns även reguljär busservice (UL 854) 
på Gräsö. Turbåt finns och kan bokas via kontaktuppgifter ovan. Båtturen tar c:a 10 
min, därefter 20 min promenad på Örskär till fyrplatsen.

Foto: Ulf Schloss: omslagsbild, o. bild sid. 3
         Esbjörn Hillberg: bilder sid. 4

Kruthus och sjömärke på Örskär



Fyrar i närheten av Örskär

© Svenska Fyrsällskapet                                                                                Produktion: Maria & Leif Elsby

Björn

Understen

Djursten

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med 
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com

Svartklubben
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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, S:t Olofsgatan 50 B,753 30 Uppsala, tel. 018-126625 
Sekr. Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel. 0300-60310 
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-280955
 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@gmail.com

Blänket - Redaktion
Redaktör Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 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 Sydsverige
Sammank. Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
 Weikko Alsterfalk, Ragnabovägen 61, 385 42 Bergkvara, tel. 0486-20016
 Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099 
 Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel. 040-464860
 Björn Holgersson, Östra Torpvägen 10, 371 60 Lyckeby, tel. 0455-26960
 Jens Jernmark, Vårvägen 15, 374 30 Karlshamn, tel. 0454-17685
 Helén Nicklasson, Sjöbrisvägen 6, 373 02 Ramdala, tel. 0455-27666
 Åke Persson, Box 14047, 200 24 Malmö, tel. 040-493256
 Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313
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Programkommitté Västkust
Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Mirja Lappalainen, Allhelgonagatan 3, 415 13 Göteborg, tel 031-468677
 Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955

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, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0498-491088
 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. 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 2011
 Enskild medlem bosatt i Sverige      200 kr
 Ideell organisation i Sverige      250 kr
 Företag/Myndighet i Sverige   1000 kr
 Medlem bosatt inom Europa 270 SEK, 35 US$, 25 £ el. EUR 30
 Medlem bosatt utom Europa 300 SEK, 40 US$, 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 När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på 
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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Möjlighet att hyra fyrbostad m.m.

Ett viktigt område för Svenska Fyrsällskapet är att aktivt arbeta för ett bevarande 
av det värdefulla kulturarv som våra fyrar utgör. En central del av detta arbete är att 
också nu och i framtiden göra våra fyrar och fyrplatser tillgängliga för allmänheten. 
Tidigare har en mycket uppskattad möjlighet funnits för Fyrsällskapets medlemmar 
att i mån av plats m.m. för en kortare tid, kunna hyra en stuga/lägenhet i f.d. 
fyrpersonalbyggnader m.m. i anslutning till olika fyrar. Av olika tekniska skäl togs 
denna möjlighet tyvärr bort för några år sedan.

Som ett resultat av det goda samarbete vi har med Sjöfartsverket, har detta nu 
återigen blivit möjligt. På Fyrsällskapet är vi mycket glada och tacksamma över 
detta tillmötesgående från verkets sida. Självklart ställer det höga krav på oss 
och våra medlemmar att ett sådant hyrande sker med ett gott omdöme och med 
iakttagande av den aktsamhet om lokaler m.m. som är naturlig när man får denna 
möjlighet. Ett villkor är att du har varit medlem i Fyrsällskapet i minst två år.

Är du intresserad av att hyra en stuga/lägenhet i år för en vecka, på någon av 
följande ställen:

 Fårö
 Hoburg
 Sandhammaren
 Höllviken
 Kullen
 Hållö
 Hjortens Udde

skall du kontakta Annika Holgerstein på Sjöfartsverket, tel 010-478 48 56 eller 
mobil 0708-19 15 83 och närmare höra om förutsättningarna, om plats finns 
m.m.
      Mikael Engqvist

Hållö             Foto: Esbjörn Hillberg                    Hoburg           Foto: Esbjörn Hillberg
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