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Ordförandens sektor

Jag funderar emellanåt på varför fyrintresset och antal 
fyrsällskap varierar så mycket från land till land. Här får 
du lite fakta så att även du kan fundera. Det äldsta natio-
nella fyrsällskapet finns i Australien (grundat 1980), sedan 
kommer USA (1984), UK (1988), Nederländerna (1992), 
Sverige (1996), Norge (1997), Finland och Island (båda 
2003), Tyskland (2004) och därefter ytterligare c:a 10 
stycken. Det största nationella fyrsällskapet finns i USA 
med c:a 13.000 medlemmar, därefter kommer Sverige 
med knappt 3.000, sedan Finland (900), UK (700), Holland (400), Norge (350), Japan 
(300), etc. 

Det finns också ett stort antal lokala fyrföreningar. Flest antal lokala föreningar 
finns i Sverige, Norge och USA som vardera har c:a 40. Många av dessa har naturligtvis 
grundats innan landets Nationella förening kom igång då fyrintresset ofta startar vid 
en lokal fyr. Hos oss gäller samma sak och innan vi grundade Svenska Fyrsällskapet 
1996 fanns det någon typ av förening för följande 15 fyrar: Hammarö Skage (1933), 
Valö (1936), Väderöbod (1970), Ursholmen (1975), Pater Noster (1977), Måseskär 
(1983), Vinga (1984), Gåsören (1985), Nidingen (1990), Onsala (1991), Stora Karlsö 
(1991), Garpen (1992), Östergarn/Grynge (1993), Falsterbo (1993) och Segerstad 
(1994). Det har sedan tillkommit ytterligare c:a 25 föreningar och tillväxten fortsät-
ter lyckligtvis. 

När jag tittar närmare på statistiken ovan så undrar jag varför fyrintresset i Sverige 
är förhållandevis stort jämfört med i andra länder? Samtidigt kan jag inte precis påstå att 
det är många människor som är med i världens alla fyrföreningar. Trots att Sverige per 
capita verkar ha flest medlemmar i världen har vårt nationella fyrsällskap tillsammans 
med alla våra c:a 40 lokala fyrsällskap sammanlagt högst 9.000 medlemmar. Det är en 
försvinnande låg siffra och ändå är vi störst. Varför, ja jag har inget svar på frågan annat 
än att Sverige har en lång kust och mängder av fritidsbåtar samt att svenskar verkar 
tycka om att vara med i föreningar. Svaret är kanske inte mer komplicerat än så.

Om jag tänker vidare så tycker jag att det är mycket synd att inte Danmark har ett 
nationellt fyrsällskap när alla andra nordiska länder har det. Även om vi har en mycket 
bra kontakt med det fina fyrmuseet på Nakkehoved vore det bra att också kunna sam-
arbeta med ett danskt nationellt fyrsällskap. Här vill jag tillägga att i Norden finns det 
endast nationella fyrmuseer i Danmark och Norge så där ligger Sverige efter. Vad jag vet 
så finns det även nationella fyrmuseer i: Skottland, England, Frankrike och USA så jag 
hoppas att mycket mer kommer att hända inom detta område. En glädjande utveckling 
inom Norden är att fyrkontakterna mellan länderna ökar. Hittills har vi ordnat lyckade 
nordiska fyrbevarandekonferenser i: Sverige (2001), Norge (2003), Island (2006) samt 
Finland (2009). När jag funderar på fyrsällskapen i Norden kan jag inte heller förstå 
varför antal medlemmar i det nationella fyrsällskapet i Finland ökar snabbare än det 
i Norge medan däremot antalet lokala föreningar ökar mycket snabbt i Norge, kanske 
även snabbare än i Sverige.    
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Redaktörens ruta
Det som bara inte får hända hände, d.v.s. jag fick en hårddiskkrasch. Paniken var 
total och datum för inlämnandet av vår-Blänket var inte särskilt avlägset. Det är så 
lätt att tänka ”hinner inte nu utan gör det senare” och så var det med backup. En del 
kunde räddas men tyvärr försvann mycket, framför allt mail, kontaktlistor och foton. 
Tänkte att det här går aldrig att få ut Blänket i tid, men med hårt arbete från både 
Leifs och min sida och en ny dator, så kommer Blänket ut som beräknat. Gissa om 
det görs backup ofta nu!

I detta numret får du veta hur det såg ut inne i en kassunfyr? Inte många har väl 
sett det, men det har Ted Rapp som berättar om Almagrundet.

Jag är glad och tacksam över att Rolf Bäckström gjort sig mödan att beskriva en 
väsentlig del av fyrljusets senare utveckling d.v.s. Sabik:s historia.

Tack för alla berättelser från förr som skickas in. De är mycket uppskattade och 
det gäller att dokumentera medan tid är.

Jag vill också tacka alla er som gett mig kompletterande upplysningar och foton 
om sina fyrsläktingar. Mer om detta på sid. 48 i detta numret.

Tack för alla förslag till omslagsbilder som kommit in. Hör gärna av dig igen, en 
del kan ha försvunnit i kraschen. Jag blir också väldigt glad om du rapporterar om 
det händer något med just ”din” fyr. Står det något i den lokala tidningen eller får du 
på annat sätt kännedom om att något är på gång så sänd mig en blänkare om det.

      Maria Elsby

Om vi slutligen tittar på hela världen igen kan man konstatera att fyrintresset startade 
i de engelsktalande länderna. Att man har överlägset flest medlemmar i USA är inte 
så konstigt för de har mängder av innevånare jämfört med andra länder där det finns 
fyrföreningar. Däremot är det konstigt att det engelska fyrsällskapet inte är större än vad 
det är då landet är fyllt av traditioner. Det är nog ännu mer konstigt att det inte finns ett 
nationellt fyrsällskap i Frankrike då det landet jämte England utan tvekan är de länder 
som har betytt mest för fyrarnas utveckling genom alla tider. 

Ja inte blir jag mycket klokare på mina funderingar men det är i alla fall spän-
nande att försöka hitta förklaringar och fundera på hur andra fyrsällskap lyckas. En sak 
är dock säker och det är att man i hela världen grundar allt fler nationella och lokala 
fyrföreningar och att vårt internationella fyrkontaktnät växer. Dessutom startas  fler och 
fler lokala fyrföreningar inom Sverige vilket är otroligt positivt. När du läser detta har 
Fyrsällkapet också för första gången arrangerat en träff där vi bjudit in Sveriges lokala 
fyrföreningar. Vår förhoppning är att man skall lära av varandra och att vi skapar ett ut-
byte av idéer genom Svenska Fyrsällskapet. Detta första möte mellan lokala föreningar 
kan förhoppningsvis bli en början på något nytt och uppmuntra oss att arrangera fler 
likadana möten på olika platser i Sverige. Vi hoppas också att Svenska Fyrsällskapet och 
Sveriges alla lokala fyrföreningar kommer att öka antalet medlemmar så att vi alla kan 
arbeta ännu mer med bevarandet av Sveriges unika fyrarv.

      Esbjörn Hillberg
      Donsö 2012-03-01
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I kustbandet
Björn Hagelin
Delar av denna text har tidigare publicerats i Runslingan nr 1, 2007.

Ett liv på flottans fartyg lockade inte 
Axel. 1881 arbetade han som skrivare 
vid Kungl. Lotsstyrelsen, den myndighet 
som 1872-1955 ansvarade för lots-, fyr- 
och livräddningsverksamhet. Vid flytten 
till Stora Skinnarviksgatan 35 hösten 
1883 tituleras han fyrvaktare. 

Understen 1891 – 1912
I oktober 1891 fick Axel tjänst på Un-
dersten. Familjen gav sig av med fyra 
barn : Elsa född 1882, Fritz 1885, Georg 
1887 och Herbert 1889. Ytterligare två 
barn föddes och dog i Stockholm: Johan 
Axel Mauritz född den 23 februari 1884 
och död samma år, och Gertrud Valborg 
Cecilia, född den 16 december 1890 och 
död den 19 juli 1891.

1901-1903 vikarierade Axel för 
den ordinarie fyrmästaren Johan August 
Adolf Uddman som 1901 flyttat till fast-

Morfar Arvid Nordins hustru Valborg 
Bergström föddes 1894 på Understen, 
en klippa åtta nautiska mil ut från 
Kalvskäret på Singö. Hennes far 
Axel (Fredrik) Bergström, född i 
Norrköping i september 1857, kom 
med föräldrarna samt två syskon till 
Stockholm 1870. Axel sökte sig till 
flottan och var 1877 - 1882 eldare vid 
2:a Eldare och Hantverkskompaniet på 
Skeppsholmen.  Han gifte sig 1882 med 
Thora Carlberg som blivit föräldralös 
1879. De träffades när Axel kom för att 
besöka pigan hos Thoras förmyndare. 
I stället fastnade hans ögon på Thora 
– så kan det gå.  

landet p.g.a. sjukdom. När han pensione-
rades 1903 blev Axel ordinarie fyrmäs-
tare, den tredje i ordningen, och kunde 
flytta in i fyrmästarbostaden från 1848. 
Han tjänstgjorde således när 1800-talet 
övergick i 1900-tal men av detta märks 
inget i de välskrivna och noggrant förda 
dagböckerna från 1900, hopbundna med 
vackert rött sigill. 

Besök av lotskaptenen med inspek-
tion och inventering noteras naturligtvis 
liksom leveranser av allehanda varor. Så 
också detaljer om fastlandsbesök, per-
sonalförändringar, sotning av skorstenar 
och kakelugnspipor, siktning av fartyg, 
mistsignalering – t.ex. hur det ’togs upp 
ånga’ vid tjocka – och väder och vind i 
allmänhet och isförhållanden i synner-
het. Det noteras t.ex. den 2 februari 
1900 att havet börjat isbeläggas och att 
det den 6:e var is runt om fyren. Redan 

Axel och Thora Bergström.
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den 16 februari var det gångbart så långt 
man kunde se och ’fyringen’ upphörde.

Det hölls uppsikt inte bara över pas-
serande fartyg utan också över fyrskep-
pen. Grundkallen lades ut på sin station 
den 30 maj följd av Finngrundet den 2 
juni. Understens speciella markeringar 
kunde nu tas ner - röd ballong för det 
förra, svart dubbelkon för det senare. De 
sattes upp igen i slutet av december när 
fyrskeppen togs in.

Innan dess hade en viktig del av år 
1900 tagit slut, åtminstone för barnen: 
lärarinnan under perioden 1895-1900, 
Laura Sandström, lämnade skäret den 
16 november. Hon hade anlänt den 6 
maj med Grundkallen trots att sjöfart 
var möjlig för ångfartyg först den 9 maj 
och en vecka senare för segelfartyg. Det 
var Axel som fick till stånd en skola för 
lotsbarnen med en och samma lärarinna 
för alla klasser och med samtidig under-
visning i samma rum. Men någon större 
klass var det för den skull inte - 1895 
fanns det sex skolbarn på ön. Äldst var 
Elsa Bergström och Thora födde ytter-

ligare sex barn under tiden på ön: Sven 
1992, Valborg 1894, Charles 1896, Nils 
1898, Rut 1902, och Inez 1904. (An-
tingen är det Laura eller någon av hen-
nes efterföljare, Josefina Edman, Ger-
trud Bergvall eller Elvira Malmberg som 
sitter på fotot med Valborg, Georg, Her-
bert och de andra skolbarnen.) 

Josefina och Gertrud turades om 
som lärarinnor tills Elvira Malmberg tog 
över från 1906 till 1911. Därefter, år 
1912, blev fyrvaktaren Jan Abrahams-
sons dotter Linnea den nya lärarinnan.

Fyrmästare Uddman hade problem 
med spriten och i lotsstyrelsens perso-

Understens fyrplats med den gamla och nya fyren.                                             Vykort

Skolfröken med barnen på Understen.
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nalmatrikel framgår att han kunde vara 
försumlig och oskicklig i sitt uppförande. 
Han var dock inte den enda  – det var 
regel snarare än undantag vid den här 
tiden att fyrpersonal använde alkohol i 
för stora mängder. De dömdes inte bara 
till böter utan också till disciplinstraff i 
form av arrest, t.o.m. ’mörk arrest’ under 
flera dagar.

Det var troligen sådana svårigheter 
som föranledde lotsstyrelsen att skärpa 
kraven på fyrmästare. Axel utsågs den 29 
december 1903 till 1:a klassens fyrmäs-
tare i enlighet med en bestämmelse från 
dagen innan att ’å Understens, Söderarms, 
Ystads och Stora Karlsö fyrplatser skola 
vara anställda 1:a klassens fyrmästare’.  

Axel tjänstgjorde i 21 år tills Gustaf 
Hörlin från Eggegrund installerat sig i 
december 1912. Gustaf Hörlin var född 
i Varberg den 14 februari 1873. Han 
gifte sig den 20 november 1898 med 
Anna Augusta Söderkäll, född i Gävle 
den 26 september 1875. Gustaf är den 
ende fyrvaktare av de som berörs här 

som avled i tjänsten. Det skedde den 
22 oktober 1922 i samband med ’S/S 
Öregrunds’ förlisning samma dag. Han 
och hans hustru Augusta var med på 
’Öregrund’ från Gävle. 11 av de 15 per-
sonerna ombord inklusive paret Hörlin 
gick i livbåten, medan kapten med tre 
man stannade på fartyget. Gustaf avled 
strax innan livbåten drev iland på Gräsö 
medan Augusta var en av de totalt sex 
som överlevde. 

En annan förändring ägde rum fyra 
år efter att familjen lämnat Understen. 
Då byggdes en ny fyr i betong, 39 meter 
hög, Sveriges näst högsta, och samtidigt 
en ny fyrmästarbostad. Fyren elektrifie-
rades 1951, automatiserades 1966 och 
avbemannades 2 år senare. Den gamla 
fyren, som aldrig byggts om, är bygg-
nadsminnesmärke.

Familjen Bergströms nya bostad 
blev då en annan fyr, om än inte på en 
klippa i havet. Fastlandet syntes nu inte 
bara som ett streck vid horisonten utan 
klart och tydligt över Öregrundsgrepen.  

Familjen Bergström på Understen c:a 1907. Bakre raden: Charles, Nils, Elsa, Georg och 
Sven. Främre raden: Thora, Rut, Axel och Inez. 
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Detta var också en tid av andra föränd-
ringar. När familjen steg iland på Under-
sten 1891 var det ur en segelbåt men de 
lämnade troligen med motorbåt tack vare 
Thora. Sonen Charles berättar att fyrvak-
taren hade beställt en motorbåt på spe-
kulation – lotsverket skulle senare förmås 
att köpa den. Generallotsdirektören kom 
så på ett av sina regelbundna besök och 
båten kom på tal. Direktören framhöll 
de ekonomiska begränsningarna, men för 
Thora var detta inte skäl nog – hon ’såg 
honom i ögonen och bad, att hon någon 
gång skulle kunna få ta sina barn och be-
söka kyrkan och se annan natur än den 
som fanns på Understen’.  Direktören föll 
till föga och Thora ’tackade och neg så 
vackert!’ Det var säkert inga tomma ord 
bara för att få en bättre farkost – Charles 
var bara iland en gång på 14 år!

Död i familjen
Flytten föregicks av sorg då sonen Sven 
avled i tuberkulos 1912, ett halvår efter 
sin yngre syster. Ruts död var enligt Char-
les det enda fallet av sjukdom på Under-
sten under familjen Bergströms vistelse 
där och det var Sven som smittade henne. 
Sven hade fått tuberkulos i Marstrand dit 
han hösten 1907 antagits som skeppsgos-
se nummer 31 vid 5:e kompaniet.

Dagen efter Svens 15-årsdag den 11 
november reste han hemifrån. I början, 
till maj 1908, var det bara exercis, öv-
ningar och skola som gällde. Men efter 
sina dryga tre månader på skolfartyget 
Gladan blev Sven sjukskriven och vårda-
des på sanatorium från september 1909 
till i januari 1910. Han var sedan tillbaka 
på kompaniet men var inte frisk och er-
höll avsked den 1 maj p.g.a. ’oduglighet 
till vidare krigstjänst till följd av lungtu-
berkulos’. I stället för att bli ’karl’ i Mar-
strand kom Sven hem 1910 och avled 
bara 20 år gammal.

Djursten 1912 – 1917
Den tidigaste, koleldade, fyren vid Djur-
sten på Gräsö byggdes 1767. När famil-
jen Bergström kom dit vintern 1912 var 
det till den fyr som byggts 1839, om än 
moderniserad. Axel ersatte Anders Pet-
ter Öberg som fått avsked i juli samma 
år men som upprätthöll tjänsten tills 
Axel tillträtt. 

Livet på Djursten förefaller inte ha 
varit betungande trots krigsår. 1915 hade 
Axel också tid för andra uppdrag: han 
var engagerad i Gräsö pensionsnämnd, 
kommunalrådet, taxeringsnämnden och 
i Stockholms hushållningssällskap. Men 
hans fyrmästarinsatser uppskattades: i 
december 1915 erhöll han guldmedalj i 
5:e storleken som bevis och tack för nit 
och redlighet. Men det var på nytt ett 
sorgens år: dottern Inez avled i april av 
lunginflammation och mässling. 

Kanske var Djursten alltför mycket 
fastland för att tillfredsställa Axel. Re-

En anledning till att det gick att bo på 
Understen var friskvattenkällan.

Foto: Malin Johansson
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dan i oktober 1917 flyttade de till sin 
tredje fyr, mera lik Understen i det att 
den låg på en mindre ö i havsbandet. 
Åter undgick Axel den stora förändring 
som var igång – Djursten elektrifierades 
1945, automatiserades tio år senare och 
avbemannades redan fyra år före Under-
stens fyr. 

Svartklubben 1917 – 1925
Svartklubbens fyr öster om Singö var när 
den byggdes 1820 en täckt stenkolsfyr 
men byggdes så småningom om. Axel 
och Thora samt Herbert och Valborg 
flyttade dit från Gräsö 1917 då Axel ef-
terträdde Per Sjöström som 1912 kom-
mit dit som t.f. fyrmästare. Svartklubben 
skilde sig från Understen i ett viktigt av-
seende – den var betydligt mindre enslig. 
Dels låg den inte så långt ut från Singö, 
dels bodde sedan sekelskiftet lotsarna på 
Svartklubben så det var tidvis mycket 
folk. Några av Axels och Thoras barn 
bodde också med dem kortare perioder. 

Från 1922 var bara Herbert fortfarande 
skriven hos föräldrarna: Valborg hade 
flyttat till Östhammar 1919 och efter 
giftet 1920 bodde hon på Gräsö, och 
Charles hade i december 1921 flyttat 
till Södertälje.

Efter Axels pensionering 1923 stan-
nade de två år för att den nya fyrmästa-
ren Erik Olof Lindfors skulle hinna till-
träda. E. O. Lindfors var född i Ruånger 
(Gävleborg) den 4 januari 1867 och 
gifte sig den 18 maj 1895 med Amalia 
Strandlund. De kom från Hudiksvall 
med två barn. Han antogs som 2:a klas-
sens fyrmästare i juni 1900. Från 1923 
fick han rätt att vara fyrmästare vid 1:a 
klassens fyr och fick tjänst på Svartklub-
ben. Där stannade han till 1932. 

Efter flytten från Svartklubben hade 
Axel och Thora sitt hem i Bygärdet på 
Singö. I maj 1925 var det dock dags att 
för gott lämna fyrlivet och Singö – de 
tillbringade sin ålderdom i Årstaskog, 
Brännkyrka församling (Liljeholmen), 
sydväst om Stockholm. 

Djursten: Axel och Thora Bergström med 
sonen Charles och en vän. 

Ritning av Svartklubbens fyr, 1898.
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Den sista fyrmästaren Bergström …
Med en uppväxt av det här slaget är det 
inte förvånande att alla sönerna hade 
med sjön att göra på ett eller annat sätt. 
Äldsta sonen Fritz var dock den ende 
som följde i faderns fotspår. Han bör-
jade som extra biträde på Understen och 
som kock på fyrskeppen Finngrundet 
och Västra Banken samt på ångaren Ge-
fle fram till 1917. Året innan gifte han 
sig med Selma Grundberg från Singö 
(1885-1980) och i november samma år 
flyttade de till Öregrund.  Där föddes i 
juni 1917 sonen Fritz Bertil.

Men det gick inte att hålla sig kvar 
i denna del av skärgården. Under 1918-
1919 var Fritz fyrbiträde bl.a. på Brä-
mön och Gran söder om Sundsvall. Han 
blev fyrvaktare på Gran 1923 och åren 
1927-1931 upprätthöll han fyrmästar-
befattningen.

Denna tid var fylld av vakttjänst, 
jakt, fiske, glädje och sorg: 1919 föd-
des sonen Nils och 1922 Gunnar, båda 
i Gnarp, Gävleborgs län. Gunnar avled 
dock redan samma år och fem år senare 
dog äldsta sonen. Kanske kändes det 
skönt att få lämna Gran med dess olyck-
liga minnen när de i oktober 1932 flyt-
tade till Högby fyrplats på Öland som 
t.f. fyrvaktare under fem år. I september 

1937 kunde han dock tillträda som egen 
fyrmästare på Stenkyrkehuk fyr tre mil 
norr om Visby. Fyren, byggd i järn 1885, 
blev hans arbetsplats till pensioneringen 
1945.  

Inför pensionen köpte Fritz fastig-
heten Mariedal på Singö (Söderby 3:14). 
Där avled han 1954 och fastigheten över-
togs av hustru Selma. Fritz är begravd 
med hustru och sonen Nils i familjegra-
ven på Singö. Stenen kommer att bevaras 
av församlingen p.g.a. dess vackert etsade 
och unika utseende.

… men inte den sista på fyrplats
Morfar Arvid hade en äldre bror (Johan) 
Alfred (1891-1982), född på Gräsö och 
död i Öregrund. Han var fyrvaktare på 
fyrskeppet Grepen när det av misstag 
rammades av den tyska ångaren Uhlen-
horst dagen före julafton 1917. Grepen 
var ett litet fyrskepp med tre mans be-
sättning. Två av dem låg och sov när det 
hände. Alla hann kasta sig i livbåten och 
hjälptes iland av det tyska fartyget.

Grepen fanns tillsammans med 
Grundkallen, Västra Banken och Finn-
grundet från 1870-talet i närheten av 
Öregrund under somrarna. 

Från omkring 1923 var Alfred under 
20 år fyrbiträde på fyrskepp nr 23 Västra 
Banken med en besättning på åtta man. 
Ombord fanns hytter för besättningen, 
pentry, badrum och mäss. Det hade 
byggts vid seklets början och tjänstgjort 
vid Kopparstenarna 1902-1910 och 
1910-1923 vid Grundkallen innan det 
1923-1970 lades vid Västra Banken ut-
anför Öregrund. 

Fyrskeppet var en avskild värld 
för ankar på öppet vatten. Rutinen var 
städning, putsning av fyrlanterninen, 
maskinvård, svabba däck och knacka 
rost. När höstkylan kom var det risk för 
nedisning och då fick hela besättningen 

Axel och Thora i Bygärdet på Singö.
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hacka is. Fyrtornet gjorde att det nästan 
alltid gungade och krängde. Det fanns 
alltid risk för nedsegling vid dimma eller 
dålig sikt vilket Grepenolyckan visar. 

Förströelserna var de som man själv 
kunde hitta på. Lotsångaren var den 
enda kontakten med yttervärlden var 
fjortonde dag då den kom med post och 
proviant. Dricksvattnet bunkrades redan 
vid avfärden så det skulle räcka hela ti-
den till sjöss. Det innebar att vattnet 
blev unket och som hjälp hade besätt-
ningsmännen med sig lingondricka för 
att ta bort bismaken – men vattnet blev 
inte bättre för det.

Västra Banken skrotades 1970. 
Öregrunds Hembygdsförening inrät-
tade en fyrmästarhytt i sitt sjöfartsmu-
seum samt Västra Bankens torn och 
överbyggnad blev monument på Skat-
udden. Men innan dess hade också Al-
fred fått stadigt fotfäste. Omkring 1944 
till sin pensionering var han fyrvaktare 
på Söderarm (Thorskär, byggd 1839) 
öster om Norrtälje. I arbetet ingick ock-
så tjänstgöring på fyren Tjärven norr om 
Söderarm – båda fyrarna var angörings-
fyrar i det så kallade Söderarmsinloppet. 
Innan Alfred med hustru Lisa flyttade 
till Öregrund som pensionärer bodde 
de en tid i Rävsnäs på fastlandet.

Avslutande kuriosum
En av de personer som hållit intresset vid 
liv för Understens fyrplats är Marianne 
Carlsson, född på Singö 1929. Hennes 
far Olof Harald Carlsson fick anställning 
på Understen när Marianne var några 
veckor gammal och hennes mor Tora 
Margareta Högberg (1911-1995) bara 
var 17 år, åtta år yngre än sin make. 

Familjen var åter på Singö 1935 när 
barnen skulle börja skolan och Marianne 
bodde hemma tills hon gifte sig med den 
estländske torskfiskaren Ernst Brus. De 
byggde hus på Singö men flyttade till 
Understen när Ernst fick tjänst där. 1966 
flyttade de till Roten men Marianne var 
tillbaka på Understen som vikarie un-
der 1970-talet då Understen användes i 
Sveriges gränskontroll och för havsöver-
vakning. 1980 blev hon till namnet Sve-
riges första kvinnliga och landets sista 
fyrmästare trots att fyren sedan länge 
varit mekaniserad och ingen fyrmästare 
behövdes. 

Marianne äger det hus på Understen 
som Jan Abrahamsson byggde på 1860-
talet. Jan Abrahamsson (1838-1915) 
var fyrvaktare på Understen i drygt 45 
år från 1857. Till honom, hans hustru 
Margareta och deras hem i Ellan, Singö, 
finns det avlägset släktskap med förfat-
taren liksom till annan fyrpersonal från 
Singö (www.merces.se). Närmare och 
mera direkta gener är det dock till Ma-
riannes gräsöfödda mor. Sex generatio-
ner tidigare födde Katarina Svensdotter 
inte bara Mariannes mormors morfars 
far utan också hans 18 år yngre syster 
Margareta Kristina (Greta Stina) Gö-
ransdotter. Hon gifte sig 1835 med Jan 
Erik Tillman och tre generationer senare 
föddes Lisa som blev hustru till morfars 
bror Alfred ovan.
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Efterlysning
Vem är vem?

Vid en högtidlig ceremoni någon gång på 1930-talet tilldelas fyrbiträdet 
Axel Wilhelm Meuller en medalj. Platsen är Hållö fyr och Meuller står i 
mitten iförd den nya utmärkelsen.

Meuller började sin fyrkarriär på Pater Noster 1911 som extra fyrbiträde där han 
efter tjänstgöring på fyrskeppen Grisbådarne och Fladen fick tjänst som ordinarie 
fyrbiträde. Till Hållö kom han 1922 och stannade där t.o.m. 1939. Han flyttade sedan 
till Tylö fyr och avslutade sitt yrkesliv där 1946 och då som fyrvaktare.

Är det någon som vet varför medaljen utdelades och framför allt vilka de andra männen 
på bilden är? Mannen i hatt är förmodligen medaljutdelaren från Lotsverket. 

Kan du lösa mysteriet så hör av dig till redaktören:
Maria Elsby, Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil, maria.elsby@telia.com eller 
tel. 0523-22139.
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Min farfar var Frans Jonsson och alltså 
son till Johan Jonasson. Farfar var född 
1858 och bodde på Hållö tills han var 
25 år. Då gifte han sig och flyttade iland 
till Smögen och blev fiskare där. Hans 
hustru Armida kom från Vinga. Hon var 
född Petersson. Så jag härstammar från 
fyrfolk på det viset. Fyrfolk är kanske ett 
speciellt släkte. Man tar naturen som 
den är och man finner sig i mycket. 

Jag har varit en hel del på Hållö. 
Med farfar fiskade vi mycket där och 
han berättade också mycket. Vi var ofta 
och hälsade på fyrfolket. Jag var väl då 
en 10 år ungefär och fram till dess att 
jag blev 14. Då var farfar så pass till åren 
så han hade slutat som aktiv fiskare och 
blev ”bara” hemmafiskare. Så då var det 
vi två som kamperade ihop och rodde 
ut dit och satte garn. Han berättade om 
flera tragedier.

En jul innan farfar var född skulle 
hans 14-årige bror och familjens piga in 
till Smögen för att handla. Och det var 
julafton och vackert väder när de segla-
de iväg. Men vinden friskade på och det 
blev tjocka med snöstorm. Och på den 
tiden fanns det ju inte telefon så man 
kunde inte meddela sig. De på Hållö 
trodde att de stannade kvar på Smögen 
tills vädret blev bättre. Men på juldagens 
morgon fick smögenfiskare syn på att det 

Berättat av Karl-Villy Jonsson, museiintendent i Lysekil, för dottern Nanna-Kristina. 
Nedtecknat av Leif Elsby efter en bandinspelning. © Nanna-Kristina Jonsson

stod en jolle på ett grund där, strax utan-
för. De rodde ut och fann farfars bror 
på knä vid framtoften och pigan liggan-
des i aktra delen, båda stelfrusna. Och 
då tog man iland dom och la dom i en 
sjöbod. Man la ett segel över dom. Och 
så rodde man över till Hållö och berät-
tade för farfars far att de hade omkom-
mit där. Och när man skulle ta vara på 
dem och lyfte av seglet såg man att det 
var rimfrost över ansiktet på pojken. Så 
han hade levt. Men pigan var död när 
man la dem i sjöboden.

Min farfar Frans Jonson född på Hållö 
1858. Han var son till den förste fyrvakta-
ren på Hållö, Johan Jonasson.

Hållö fyr och min farfar

När det begav sig första gången 1842 var han med 
och tände den. Han var den förste fyrvaktaren där. 
På ett intyg från Kongliga Lotsstyrelsen framgår att 
Johan Jonasson har innehavt sin tjänst som fyrvak-
tare på Hållö i 41 och ett sjättedels år. Johan Jonas-
son var min farfars far.
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Så det hände mycket tragedier. Farfar 
berättade att han hade en bror som var 
fyrvaktare på Hamneskär, det vill säga 
på Pater Noster fyrplats. Han var född 
i Smögen 1845 och hette Johan Au-
gust Jonsson. Han blev sjuk och fick ont 
i magen. De visste inte riktigt vad det 
var och det var storm så de kunde inte 
komma iland och få hjälp. Så han dog 
där ute, den 21 januari 1894. Så när min 
pappa och hans bröder skulle hämta ho-
nom därifrån var det en sån sjögång att 
de inte kunde komma in i hamnen. Då 
fick de hala kistan genom vattnet för att 
få den ombord. 

Det är en mäktig natur där ute och 
en dag som idag, då det blåser kraftigt, 
känns det som om hela Skagerack och 
Nordsjön ligger på. Då känner man sin 
litenhet. Och därför har jag alltid haft 
respekt för havet, inte rädd, men en jät-
testor respekt. Jag blir arg när jag ser folk 
utmana ödet och med båten gå tätt ut-
med land. Det kan ju hända att maskin 
kan stoppa och man driver upp på land. 
Går man ut med längre avstånd så klarar 
man sig som regel. 

Varför man byggde fyren just på 
Hållö berodde nog på att där fanns det 
stora skeppsinloppet som kallades Hållö 
gap. Det är det man ser när man tittar 
ut från Hållö, mot Silleskär och Sten-
skär. Där är en djup ränna som går rätt 
in i Hållöfjorden och där kunde fartygen 
söka lä. 

En dag på fyren var indelad med 
vakter och arbete dygnet runt. Fyrmäs-
taren hade vakt på dagen men oftast 
inte på natten. Men han hade ansvaret 
för att det skulle fungera även då. Lam-
porna drevs först med rovolja (ungefär 
rapsolja), men sen så blev det fotogen. 
Bränslet, som kom till fyrplatsen i stora 
fat, skulle rullas upp från hamnen. Se-
dan skulle det bäras upp till tanken uppe 
i fyrtornet. Lampglas, lins och lanternin 

skulle putsas. Urverket skulle dras upp. 
Allt mekaniskt skulle smörjas. Allt skul-
le fungera. Så det var mycket att göra. 
Det var full rulle hela dagen. 

De som jobbade där var två fyrvak-
tare och så fyrmästaren. Ibland tog man 
in extra folk. För att bli fyrmästare fick 
man med visdom och ålder i tjänsten 
söka runt till en högre befattning. Det 
har ju varit så i statliga verk, att man 
måste söka för att få en högre tjänst. 
Min farfars far sökte inte. Han förblev 
fyrvaktare. En fyrmästare hade mycket 
skriverier. Det var papper som skulle fö-
ras, väderobservationer och rapporter. 

Men farfars far låg inte på latsidan. 
På Hållö fanns en stor myr med kuller-
sten. Den rensade Johan upp på sina fri-
vakter. Med bara handkraft byggde han 

Min farmor Armida Jonson född på Vinga 
1863. Som ogift hette hon Petersson. 
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upp murar för att hålla korna borta från 
att äta upp det man odlade. Där fanns 
planteringar, grönsaker och potatis. Och 
så hade man sommarkor. De fick äta på 
de små ”backefläckarna” som fanns där 
omkring. Det fanns så man kunde liv-
nära tre kor under maj, juni, juli och au-
gusti, det vill säga i fyra månader. 

Fyrplatserna var klassade från 1 till 
4. Det gav olika tillägg på lönen. Hållö 
hade klass 1 och var en av de bästa 
fyrplatserna, för där fanns fina ham-
nar. Måseskär hade konstigt nog också 
klass 1. Det låg visserligaen nära till Kä-
ringön men hade en dålig hamn. Men 
Väderöbod skall vi inte tala om. Och 
Ursholmen till exempel. Där var det 
ännu sämre. 

Det var inte ofta som fyrfolk från 
olika platser träffades. Och man levde 
på en liten yta. Det var väl både ock, om 
man tröttnade på varandra eller kunde 
hålla ihop. De flesta var förnöjda och 
fann sig i sitt öde. Det kan hända att det 
var smågräl ibland, men det har jag ald-
rig hört något om. Jag har bara hört att 
det var god sämja. 

När jag var med farfar i Smögen 
stod alltid gubbarna på bryggan och med 
händerna i fickorna. När folk från Hållö 
skulle handla och kom iland på bryggan 
kom de alltid fram och hälsade genom 
att ta i hand. Det var annars inte vanligt. 
Och då, när någon annan handhälsade, 
sa man, när man skojade hemmavid, att 
”gör du som ’hållöarna’ och går runt och 
tar i näven”. När ”hållöarna” skulle iland 
för att handla var de alltid uppklädda 
och i sina uniformer. Annars gick de i 
sina arbetskläder när de var hemma vid 
fyren. 

Jag är stolt över min släkt som varit 
till sjöss, både som min morfar och min 
farfar. Sjön har alltid legat mig glatt i 
hågen. Jag har alltid trivts vid havet. 

Brev skrivet på Hållö, daterat den 16 
januari 1885. Mottagare är farfar Frans. 
Det har skrivits av hans bror Johan.  

Hållö fyr fotograferad år 1930 av Dan 
Samuelsson.
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Tips om att bo på Nordnorska fyrar
Esbjörn Hillberg

Under juli 2011 körde vi runt med vår bil på Nordkap, Lofoten och Narvik till 
Mo-i-Rana. Bland annat såg vi flera fyrar och då upptäckte vi att det finns åtminstone 
2 olika fyrplatser där man kan bo över och även få mat. Tyvärr kunde vi inte bo där 
för vi kände inte till detta i förväg, men nu vill jag ge andra den chansen.

Drygt 10 mil söder om Narvik finns fyrplatsen Tranøy, www.hamaroy.kommune.no/
tranoy_fyr. Det finns flera sovrum och en mycket trevlig matsal där det enligt ryktet 
serveras mycket god mat. Man kör bilen ända fram och går sedan c:a 100 meter på 
en bro till fyrplatsen.

Nästa fyrplats heter Landegode och den är belägen på en ö utanför Bodö. Man åker 
ut med båt från stan. Fyrplatsen var tyvärr stängd för reparation så vi kunde inte 
komma ut. 

Bokning sker genom Skagen hotell i Bodö, www.skagen-hotel.no/?ac_ID=30 och du 
hittar även info på www.nordlandturselskap.no/index.php?ID=117 .

Lycka till! 

Tranøy fyr, Norge
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Vad händer vid Almas grund?
Ted Rapp

Almagrundet har under senare år alltid 
varit ett önskvärt mål vid mina båtturer ut 
på Östersjön. En tur ut till fyren vid vackert 
väder hör sommaren till. Det har hänt att jag 
legat med båten i nästan två timmar, i stiltje 
och stekande högsommarsol, på drift i fyrens 
närhet. Tankar kommer smygande med frågor 
och funderingar om hur fyren kommit dit, 
hur ser det ut inuti, har någon bott där? Men 
fyren står där tyst och stum utan att svara och 
tankarna byts snart ut mot fikasuget och längtan 
efter ett dopp i det svalkande spegelblanka 
vattnet. Av ren slump kom det sig att inköpet 
av ett nytt sjökort skulle leda till att jag  
långt senare fick svar på mina frågor.

Almagrundet är en fyr, i Stockholms 
skärgård, som står c:a tio distans sydost 
om Sandhamn. Drygt två distans väster 
om fyren ligger en stor uppgrundning 
som heter Almas grund. På Wikipedia, 
Internet, står det att namnet kommer 
från ett fartyg som hette Alma som 
fick grundkänning på platsen. En roli-
gare beskrivning av hur namnet kom 
till, tycker jag, framförde Gits Olsson 
1964. I tidningen Se, nr 32, skrev han 
ett Kåseri med rubriken ”Vem döpte de 
tiotusen öarna?” Följande kan läsas om 
Almagrundet.

Alma ja, Vem var hon? Jag menar 
den Alma som gav namn åt Almagrun-
det och Almas grund. Jag har ofta tänkt 
på det fruntimret och tänkt på henne 
med medkänsla. För Almagrundet ligger 
så långt ut till havs, att det är knappt att 
svenska pengar gäller. Vad hade Alma 
där att göra? Numera är det platsen för 
en fyr som man måste hitta om man ska 

in till Sandhamn och Stockholm. Det är 
där Gotlandruntseglarna sätter in spur-
ten inför målet i Sandhamn. Det är där 
som svenska pressbåtar möter Krusse för 
att om möjligt hinna ta några bilder innan 
de blir rammade av poliskryssarna.

Som, sagt, vad hade ett ärbart frun-
timmer på detta grund att göra? Var 
Alma en fönsterputserska som skickats 
ut för att blanka linserna på fyrskep-
pet? Eller var Alma en skuta som gick på 
grund just här? ”Saken tarvar en utred-
ning” ansåg Gits Olsson. 

Jag kan ju misstänka att Gits Olsson 
redan visste svaret. Men hur kom det sig 
då att jag började ut och Googla på nätet 
för att få svar på mina funderingar om 
Almagrundet?

På hösten 2009 slank jag in på 
Nautiska Magasinet vid Slussen efter en 
promenad genom Gamla Stan i Stock-
holm. Jag var ute efter ett översiktskort 
över Stockholms skärgård och Ålands-



19

hav för att underlätta navigeringen vid 
kommande båtturer. GPS i all ära men 
det kan vara svårt att få en bra översikt 
över större områden med felnavigering 
till följd. Jag hittade till min lycka ett 
helt nyutgivet sjökort som skulle börja 
gälla 1 januari 2010 och var uppdate-
rat till och med oktober 2009. Nöjd 
och belåten åkte jag hem och sjökortet 
hamnade bland resterande båtprylar 
som låg undanstuvade för vintern.

Ett sjökort visade vägen
Inte förrän ett och ett halvt år senare 
kom den avgörande upptäckten. Jag satt 
och bläddrade i mitt gamla båtsport-
kort från 2006 och fick upp sidan med 
Almagrundet. Fyren ligger längst ner 
i högerhörnet på sjökortet och jag tog 
fram mitt översiktskort från 2010 för 
att få en bättre överblick. Det var då jag 
gjorde upptäckten som triggade min ny-
fikenhet på allvar. Fyrens karaktär och 
sektorering är olika på sjökorten! Kan 
det vara fel i översiktskortet eller har fy-
ren byggts om och i så fall varför?

Hur skulle jag få svar? Jag började 
Googla på Almagrundet och fick hur 
många träffar som helst. Mycket hand-
lade om segeltävlingen Gotlandrunt, 
men det var även en hel del om häst-
kapplöpning! Men en träff väckte mitt 
intresse. Det var en C-uppsats skriven 

av Jens Häggstål 2006 från Tekniska 
universitetet i Luleå. Uppsatsen heter 
”Produktion av fyrar i Jävre-Sandholmen, 
åren 1957-1987”. Det visade sig vara 
här, i Jävre-Sandholmen, som fyren vid 
Almas Grund föddes. 

I uppsatsen kunde jag läsa om hur 
projektering och produktion av fyren 
gick till, hur den i låg fart bogserades, fly-
tandes, ända från Piteå till Almas Grund 
och hur den slutligen sänktes på plats. 

I Jävre-Sandholmen producerades 
27 st  fyrar i betong mellan åren 1957 
och 1987. Dessa fyrar står nu längs kus-
terna i vårt avlånga land från Larsgrund 
utanför Luleå till Dynabrott på västkus-
ten, nästan uppe vid norska gränsen.

Uppsatsen baseras även på muntliga 
intervjuer med personer som deltagit 
under projektering och produktion.

Det sistnämnda gav mig uppslaget 
att kontakta Sjöfartsverket och efter att 
ha talat och mejlat med ett antal mycket 
tillmötesgående personer fick jag svar på 
många av mina frågor, foton, ritningar 
och en insikt i hur systemet med Ufs, 
Underrättelser för sjöfarande, fungerar. 

Jag fick även tipset om en bok i äm-
net. ”Fyrar och fyrfolk” skriven av Lars 
Malmquist, verksam vid Sjöfartsverket, 
utgiven 1994. 

Än en gång visar sig Internets för-
träfflighet när jag lyckas få tag på ett 
välbevarat exemplar av boken från ett 
Internetantikvariat. När boken anlände 
visade det sig vara en riktig lyckträff. I 
boken beskrivs teknikutvecklingen inom 
fyrområdet och merparten behandlar 
betongfyrar under den tidsperiod som 
jag är intresserad av, från mitten av 50-
talet och framåt. Eftersom jag är tekni-
ker och tidigare varit yrkesverksam som 
konstruktör, med inriktning på betong, 
så blev jag eld och lågor och sträckläste 
boken!

En 
havsörn 
går in för 
landning. 
En mäktig 
syn.
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Sektionsritning som visar fyren i genomskärning.
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Fyren vid Almagrundet är en kassunfyr 
av teleskopmodell. Metoden uppfanns 
av Robert Gellerstad, chef på Kungliga 
Sjöfartsstyrelsens fyrbyggnadskontor, 
som tog patent på sin idé 1957.

 Metoden innebär att fyren i princip 
kan färdigställas och utrustas vid bygg-
platsen innan den bogseras ut till slut-
destinationen. Själva fyrtornet är gjutet 
nedsänkt i bottenkassunen och efter det 
att kassunen sänkts på plats där fyren 
ska stå hissas fyrtornet upp med hjälp av 
inströmmande vatten i bottenkassunen 
och domkrafter. Fyrtornet gjuts därefter 
fast i sitt slutliga läge. Almagrundet stod 
färdig på plats 1964 och den helautoma-
tiska fyren tändes vid årsskiftet 64/65. 

Almagrundets fyr konstruerades och 
ritades under åren 1962 – 1963. Flera av 
de ritningar jag fått kopior på är granska-
de och signerade av Robert Gellerstad. 
Det känns märkligt att sitta och bläddra 
i ritningar från mitt eget födelseår! 

En armeringsritning, upprättad på 
Vattenbyggnadsbyrån, vittnar om de 
tusentals ton armering som måste ligga 
inbäddad i fyrens betongstomme, vilket 
krävt en omfattande arbetsinsats av yr-
kesarbetarna. Ritningen är en fröjd för 
en konstruktörs ögon, handritad och med 

intressant detaljinformation, men det är 
nog bäst att jag släpper det ämnet nu.

En sektionsritning som jag fått från 
Sjöfartsverket visar att det i Almagrun-
dets fyr finns nio stycken invändiga plan. 
De två första är avsedda för dieselgene-
ratorerna, två stycken på nedersta planet 
och en på nästa våning. 

I boken ”Fyrar och fyrfolk” går att läsa 
att det var dieselgeneratorerna som använ-
des för att förse fyren med ström. Enligt 
uppgift från driftspersonal på Sjöfartsver-
ket så har fyren i första hand försetts med 
ström via en högspänningskabel från fyren 
Revengegrundet. Dieselgeneratorerna har 
endast använts som reservkraft.

På plan tre står oljetankarna, 18 m3, 
avsedda för generatorernas bränsle. 

Plan fyra är entrén in till fyren och 
där finns en verkstad med verktyg, re-
servdelar och arbetsbänk. 

Plan fem består av två övernatt-
ningsrum med en våningssäng i varde-
ra. De är även möblerade med ett litet 
skrivbord och en stol. Fyren har aldrig 
varit permanent bemannad men en och 
annan besökare har enligt uppgift till-
bringat natten i dess inre. 

Ytterligare en trappa upp är utrym-
met fyllt med mistapparatur, två tyfon-

Övernattningshytt med våningssäng och  
skrivplats. Finns två stycken på plan 5. 

Foto: Sjöfartsverket

Pentryt på plan 7. Ser inte ut som om det 
används så flitigt.

Foto: Sjöfartsverket
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Planritning, upprättad år 1962, föreställande plan 7 med pentry, toalett 
och trappan som löper upp och ner i fyren.
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aggregat, kompressorer och två stora 
tankar avsedda för komprimerad luft till 
tyfonerna. 

På plan sju finns ett litet pentry och 
toalett. Det gulnade hushållspappret i 
sin hållare vittnar om att pentryt är spar-
samt använt på senare år. 

Plan åtta är avsett för elapparatur. 
Där står två induktionsregulatorer. In-
duktionsregulatorns uppgift är att i tur 
och ordning sätta de olika lampgrupper-
na under spänning för att skapa fyrens 
karaktär.

Slutligen är vi uppe på plan nio där 
det viktigaste finns, Fyrljusen! 

Fyrljuset består av 144 st strålkastare, 
sealed beam lampor, monterade på enkla 
rörställningar. Hälften av lamporna är 
reservlampor. När ett visst antal lampor 
gått sönder växlade fyren med automa-
tik över till reservsystemet. Lamporna är 
riktade ut genom åtta stycken rektangu-
lära fönster symetriskt placerade runt 

om fyrtornet. Sektorerna erhålls genom 
montaget, inriktning, och avskärmning 
av de olika lamporna. Framför en del av 
lamporna monteras färgfilter för att er-
hålla rött eller grönt sken. Denna typ av 
fyr kallas Spaltsektorfyr.

Taket på fyren fungerar som helikop-
terplattform och är omgärdat av ett skydds-
nät. Monterat på nätet sitter två signallam-
por, en röd och en grön, troligtvis avsedda 
för signalering vid helikopterinflygning.

Men vad har hänt i nutid? 
En fyr i ytterskärgården är naturligtvis 
en ypperlig plats för att inhämta vä-
derdata. I ett faktablad från SMHI, NR 
46-2010 Vågor i svenska hav, framgår att 
mätningar av våghöjd har utförts vid ett 
antal fyrar. Almagrundet är en av dem 
och mätningar utfördes mellan 1978 
och 2003. Den 14 januari 1984 upp-
mättes en våghöjd av 12,8 m! Men tek-
nikutvecklingen har medfört att bättre 
utrustning tagits fram och mätningarna 
kan nu med fördel utföras med så kalla-
de vågbojar. Data skickas via satellit. Bo-
jarna ger en större flexibilitet eftersom 
mätning kan utföras i princip var man 
vill, varvid fyrarna spelat ut sin roll.

Sealed beam strålkastare monterade på en 
enkel rörställning.    

Foto: Christer Wolinder, Sjöfartsverket 

Signallampor uppe vid helikopterplattan.
Foto: Sjöfartsverket
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Fyrljuset
Almagrundets sektorering har mycket 
riktigt ändrats. Troligen beror detta in-
direkt på någon form av skada på hög-
spänningsskabeln från Revengegrundet 
som fram till hösten 2008 försedde fy-
ren och dess fyrljus med ström. Kabeln 
”kapades” och sealed beam lampornas 
tid gick till sin ände. Istället används nu 
en fyrlykta med led-lampor av fabrikat 
Sabik modell LED 350. 

Lyktan monterades på ytterkanten 
av helikopterplattformen. Bytet till led-
lampa har medfört en minskad lysvidd 
från tidigare 19 distans till nuvarande 13 
distans. Strömförsörjningen sker med en 
solpanel som även den är monterad uppe 
på helikopterplattformen. 

Bytet av ljuskälla ger naturligtvis en 
kostnadsbesparing. En 36 Watts lampa 
istället för 72 st på 200 Watt per styck. 
Detta medför en avsevärt lägre energi-
förbrukning men för mig känns det lite 
som att beröva ett slagskepp alla sina 

gjutjärnskanoner och ersätta dem med 
luftgevär.

På grund av att tidigare sektorering 
inte är möjlig att erhålla med nuvarande 
led-lykta så har skenet ändrats från WRG 
till WR (045-R-225-W045),vilket med-
för vitt sken mot havet och rött in mot 
Sandhamn. Även fyrens karaktär har 
ändrats från LFl(3) 30s till Fl(4) 12s.

Fyren har ett närskyddsljus. Det 
har tidigare erhållits med åtta stycken 
strålkastare monterade  på räcket under 
helikopterplattformen. Strålkastarna är 
nedåtriktade med uppgift att belysa fa-
saden. Denna belysning har nu ersatts av 
ett ”midjebälte” av vertikalt monterade 
lysrör runt fyren. Lysvidden är två dis-
tans med ett fast lysande rött sken. 

Isskydd
Under 2010 monterades ett nytt isskydd 
runt fyren. Isskyddet består av en tjock 
plåt runt den del av fyren som befinner 
sig i vattenlinjen. En plåt sattes på plats 

Tyfon

RaconSolpanel

Dimdetektor

Havsörn

Ståltrappa ner
till fyren

Fyrlykta
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redan när fyren byggdes men den ur-
sprungliga är borta sedan länge. 

När jag var ute vid fyren somma-
ren 2009 var det omfattande skador på 
betongytan. Stora sjok av betong hade 
lossnat och jag kunde se frilagd rostig ar-
mering. Plåten är avsedd att hindra isen 
från att skada betongen, men en sekun-
där effekt av montaget är ett ökat skydd 
mot armeringskorrosion. 

Skvalpzonen är det känsligaste om-
rådet när det gäller armeringskorrosion. 
En fri betongyta utan plåtbeklädnad 
fuktas upp och torkas ut cykliskt, vilket 
ger en transport av salt in i betongen. 
När saltfronten når armeringen börjar 
den att korrodera. Korrosionsproduk-
terna expanderar och betongskiktet, 
täckskiktet, utanpå armeringen riskerar 
att sprängas bort. 

Den nya plåten som nu har mon-
terats utformades så att det blev ett 
mellanrum på en decimeter mellan den 
gamla betongen och plåten. När plåten 
var på plats göts mellanrummet igen 
med ny betong. Detta medför således 
ett ökat täckskikt med en decimeter vil-
ket förlänger konstruktionens livslängd. 
Ursprungligt täckskikt när fyren byggdes 
var 30 mm. I samband, troligen, med 
detta arbete kapades och avlägsnades 3 
av de 4 järnpollarna placerade runt fy-
ren, av någon anledning?   

Utflykt till fyren
Med så mycket ny kunskap var jag bara 
tvungen att göra en tur ut till fyren igen. 
På eftermiddagen den 9 september 2011 
stävade jag ut från Ingarö med sikte på 
Almagrundet. Jag ankrade upp i en vik 
på östra sidan av Bullerön för att förbe-
reda mig för kvällens övningar. Jag fäste 
en tom vattendunk i ankarlinan c:a en 
meter bakom akterspegeln, fäste ankarli-
nan iland med en bergkil, ställde en liten 

led-lykta iland vid fören, kontrollerade 
min handhållna hallogenstrålkastare och 
såg till att det fanns batterier i kameran.

Nu var det bara att invänta mörk-
ret. Jag åt en god middag i skymningen 
och såg så småningom hur Almagrundet 
började blinka och konstaterade nöjt att 
karaktären stämmer, fyra blink med 12 
sekunders intervall. Dags att ge sig av! 
Jag tände led-lampan iland, lossade för-
töjningarna och gled iväg. Jag knappade 
in Almagrundet på GPS:en och kunde 
avläsa riktning ostsydost och avstånd nio 
distans till målet på displayen. 

Två distans från fyren började jag 
koncentrera mig för att se närskyddslju-
set men kunde inte se något. Väl framme 
kunde jag besviket konstatera att det var 
ur funktion. Att fotografera var helt me-
ningslöst med den kamera jag hade med 
mig och att borda fyren var helt uteslu-
tet i mörker och sjöhävning så jag vände 
tillbaks mot min hamn på Bullerön. 

Det var tur att jag förberett land-
ningen. Att bedöma avståndet är svårt 
när det är mörkt och noggrannheten på 
GPS:en räcker inte till för en nattland-
ning i en liten grund vik. Det kändes 
skönt när jag såg det svaga ljusskenet 
iland från LED-lampan. Jag tände ha-
logenlampan vars sken plötsligt fångade 

Ett nytt isskydd är monterat och fast-
gjutet.
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upp vattendunken som guppade i den 
lätta sjögången. Jag närmade mig för-
siktigt i låg fart för att inte komma för 
nära land och lyckades få tag i ankarli-
nan utan någon incident. Båten låg snart 
tryggt i hamn för natten. Mycket besvär 
med klen utdelning, minst sagt!

Nästa dag satt jag på stranden och 
slickade mina sår. Nattens tur hade inte 
fallit ut enligt plan. Jag bestämde mig för 
att ligga kvar och sola och bada under 
dagen, stanna över natten och göra en ny 
tur ut till fyren i gryningen.

Min iPhone ringde ilsket klockan 
05:00. Det var helt kolsvart ute men när 
jag glipade på kapellet såg jag en svag 
ljusstrimma i öster och Almagrundets 
blinkande sken. På 30 minuter var jag 
fullt påklädd, förtöjningarna lossade och 
ankaret uppe. I svag sjöhävning stävade 
jag ut mot Almagrundet i soluppgången. 
Det blev ett makalöst skådespel med fan-
tastiska färgvariationer i horisonten. Fy-
ren såg ut att stå i lågor.  Fyrlyktan slock-
nade 06:25 men innan dess hann jag ta 
ett antal fotografier med blinkande ljus i 
soluppgång. 

En Havsörn landade majestätiskt på 
helikopterplattformens skyddsnät. Und-
rar om han hade fått grönt ljus? Havsör-
nen gled iväg när han tyckte jag blev för 
närgången, men kom hela tiden tillbaks 
och gjorde den ena tjusiga landningen 
efter den andra. 

Jag lyckades ta några riktigt hyf-
sade foton på fyrlyktan och solpanelen 
nedifrån båten. Därefter lade jag undan 
kameran, slog av motorn och intog min 
frukost drivandes i den behagliga dy-
ningen. Även fast jag vet att det är sant 
så känns det otroligt att denna kolloss 
har förflyttats från Piteå ända hit till Al-
mas Grund, flytandes! Jag avslutar min 
frukost, vinkar till fyren och Havsörnen 
och sätter kurs tillbaks till Ingarö.

Vem vet vad som händer i fram-
tiden vid Almas grund?

Sjöfartsverket har för avsikt att avsluta 
sitt arbete på Almagrundet under 2012. 
Fyren ska tömmas på inredning och den 
tekniska utrustning som inte behövs för 
nuvarande drift. En del av utrustningen, 
som till exempel dieselgeneratorerna, 
kommer troligen att säljas medan inred-
ning och annat slängs och skrotas. 

Vissa saker kan vara användbara som 
reservdelar till andra fyrar. Induktions-
regulatorerna skulle kanske kunna vara 
användbara till de fyrar som fortfarande 
har sealed beam lampor som ljuskälla. 
Det finns lyckligtvis inga planer idag på 
att släcka fyren så förhoppningsvis kom-
mer den sprida sitt sken över Östersjön 
under lång tid framöver.

Själv har jag för avsikt att åter-
komma! Dels för att kontrollera att när-
skyddsljuset reparerats, men mest för att 
njuta av hav och horisont i sällskap med 
en fyr som numera känns som en jämn-
årig gammal kompis.

Frukost vid Almagrundet!!
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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 och att du 
själv personligen bor där under hyresperioden.

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

 Fårö
 Hoburg
 Sandhammaren
 Höllviken
 Kullen
 Hållö
 Hjortens Udde

skall du använda en blankett som du hittar på Svenska Fyrsällskapets hemsida, 
www.fyr.org. Har du frågor kan du kontakta Annika Holgerstein på Sjöfartsverket, 
tel 010-478 48 56 för att närmare höra om förutsättningarna.
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SABIKs historia
Rolf Bäckström, f.d. chef för Finska Sjöfartsverkets säkerhetsanordningsbyrå 
berättar här om det fruktbara samarbetet mellan Sjöfartsverket och SABIK

SABIKs historia började egentligen med 
den ljusklipputveckling som tog vid i ett 
dotterbolag till den stora hisstillverkaren 
Kone, som hette Ollituote Oy. Ollituotes 
huvudprodukt var egentligen elektriska 
stängsel och trafikmärken, men man 
hade börjat snegla på ljusklippar, baserat 
på ett forskningsarbete som företogs vid 
Tammerfors tekniska universitet. 

1982 uppköptes Ollituote’s pro-
dukter av några av de chefer som tidigare 
hade jobbat där. Dessa tidigare Ollituote 
anställda hade grundat ett eget företag 
i Borgå under namnet Rencotuote Oy, 
och i samband med det också etablerat 
en liten verksamhet på ön Pellinge, strax 
utanför Borgå, under namnet Pellinki-
halli Oy. Pellinkihalli Oy’s verksamhet 
baserade sig på kontraktstillverkning av 
elektronik till finska industrin. Då man 
sedan köpte in Ollituote Oy’s produkt-
rättigheter 1982, gick Pellinkihalli Oy 
ihop med Rencotuote Oy. 

Det nya produktsortimentet pas-
sade Rencotuote Oy fint, eftersom de 
hade byggt upp sin verksamhet i Borgå 
inom trafikskyltningen. Varningslampor 
för vägbyggen, signallampor för järn-
vägarna och utmärkning för sjötrafik 
utgjorde ett naturligt komplement till 
produktsortimentet. År 1992 såldes hela 
tillverkningsverksamheten i Pellinge 
samt ljusprodukterna till en ny ägare, 
och företaget SABIK Oy grundades för 
att föra vidare dessa produkter som ett 
fristående bolag. Varningslamporna för 
vägarbeten flyttades dock inte över till 
SABIK utan den tillverkningen fortsatte 
i det gamla bolagets regi.  

År 2003 flyttade firman till Borgå efter-
som då hade företaget växt ur utrym-
mena i Pellinge. Den internationella 
andelen av verksamheten var redan 
betydande och företaget behövde mera 
resurser i produktutvecklingen. På orten 
fanns det inte längre tillgång till sådana 
resurser och det visade sig vara svårt att 
locka arbetskraft ut till skärgården.

SABIK har under årens lopp tagit 
fram ett antal helt unika produkter som 
tagits fram just för finska förhållanden, 
speciellt då is och kyla. Det är inte över-
raskande, eftersom det finska sjöfartsver-
ket i många år var den största och näs-
tan den ende kunden. Tyvärr lyckades vi 
inte, trots påtryckningar, få med svenska 
Sjöfartsverket att utöva ett gemensamt 
utvecklingsarbete mellan alla tre parter. 
Utvecklingsarbetet var möjligt på grund 
av att SABIK tog avsevärda finansiella 
risker men speciellt också att statens 
upphandlingsregler inte var så stränga 
som nuförtiden. Nuförtiden är det svårt 
att köpa något annat än den billigaste 
produkten, ifall det finns flera att välja 
emellan. I stället för att köpa färdiga och 
testade produkter köpte vi dåförtiden 
testserier på 10-50 stycken nya produk-
ter för att få ett statistiskt meningsfullt 
testresultat. Det enda fungerande test-
förfarandet för de flesta produkter av 
det här slaget är fortfarande att placera 
ut nya produkter i tillräckligt stora antal 
och i realistiska förhållanden, ibland för 
flera år, för att en tillräckligt svår isvinter 
skulle hinna inträffa. Ofta slog försöken 
ut riktigt väl, ibland kunde misslyckan-
det vara katastrofalt. Lyckligtvis hade vi 



29

då ett chefskap såväl på Sjöfartsverket 
som också på SABIK, som insåg att när 
man gör något helt nytt, misslyckas man 
helt säkert också ibland, speciellt när 
man beaktar vilka odds man har emot 
sig. I retrospekt kan man nu lugnt säga 
att det utmynnade i en succéhistoria. 

Från 1995 och framåt expanderade 
SABIK starkt i och med att Sabik valdes 
till leverantör av ljusklippar för moder-
nisering av kanadensiska fyrar och bojar. 
Samtidigt började den inhemska ande-
len att minska för gott. Elektrifieringen 
av gasfyrar är genomförd och finansie-
ringen har kraftigt minskat. Numera ut-
gör den inhemska marknadsandelen av 
sjöprodukterna bara c:a 10 %. 

SABIKs viktigaste produkter var och är 
det delvis fortfarande:

Baskomponenter för fyrljuset: 
Ljusklippen behövs för att bygga upp 
säkerhetsanordningsljusets karaktär d.v.s. 
”signatur” och är därför varje eldriven 
fyrs kärnkomponent. Eftersom lampan 
hela tiden måste få en konstant spänning 
måste spänningen till lampan regleras 
och göras med extremt god verknings-
grad. Vikten av att få ner energiförbruk-
ningen på alla tänkbara sätt kan påvisas 
med en riktgivande kostnadsjämförelse 
mellan olika energikällor i fyrbruk:

Energikälla

Nätdrift

Vindenergi

Solenergi

Torrbatterier

Jämförelsefaktor

1x

60x

200x

500x

Fyrarnas och bojarnas ljusklippar är en 
rätt komplicerad konstruktion i och 
med den krävda höga verkningsgraden 
(>95%), den minimala egenförbruk-
ningen (<0,5 mA i vila) och fullständig 
vattentäthet. SABIK var det första före-
taget som började utnyttja datorkretsar 
i klippar och lyckades förbättra både 
verkningsgraden och egenförbrukning-
en till en förnämlig nivå. Den kallades 
Proflasher och slog helt ut de dittills 
använda AGA EMSK-21 och EKSK-12 
ljusklipparna (och alla andra klippar på 
marknaden) var dessutom hermetiskt 
tillsluten. Verkningsgraderna var c:a 30 
% för EMSK, 75 % för EKSK och 96 % 
för Proflasher. När priset för ett Celltech 
torrbatteri på 60 Ah kunde uppgå till 
10000 Skr, betyder det i pengar att 7000, 
2500 respektive 400 Skr av inköpspriset 
för de olika modellerna kastas bort till 
ingen nytta. När man sedan multiplice-
rar dessa summor med antalet förbruk-
ningspunkter c:a 2000 stycken, talar vi 
redan om stora summor. Största delen av 
de batteridrivna fyrarna befinner sig på 
insjöarna, som fryser till på vintrarna och 
blir ofarbara (världens bästa och längsta 
belysta skidspår!). Verkningsgraden och 
egenförbrukningen är alltså mycket vik-
tiga och centrala parametrar när man 

Proflasher
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vill spara energi. Lämpliga justerbara 
externa fotoceller för att styra dag/natt 
påkopplingen saknades också och därför 
utvecklades också sådana. En noggrant 
optimerad inställning av fotocellen på-
verkar också energiförbrukningen avse-
värt. 

Baskomponenter för solenergifyrar: 
Parallellt med det föregående började 
sjöfartsverket att konvertera batteri- och 
gasdrivna fyrar till solenergidrift, i stor 
skala. Sjöfartsverket hade börjat med 
solenergi-, vindenergi- och gasgenerator-
tester redan från 1976 och framåt. Den 
slutliga etableringen av solenergi och 
vindenergi började 1982 i och med den 
av IALA anordnade energikonferensen 
och pågick ända till 1992, då c:a 2000 
fyrar hade konverterats. Utrustningen 
behövde inte bara ljusklippar utan också 
solpanelregulatorer för att batterierna 
inte skulle överladdas och koka torra. 
Det visade sig att den tillbuds stående 

fristående regulatorns egenförbrukning 
var hela 1/3 av den tillgängliga solener-
giproduktionen, vilket naturligtvis var 
helt oacceptabelt. Cirka 1996 tog SA-
BIK fram en kombinerad ljusklipp och 
solpanelregulator, en helt fantastisk pro-
dukt, som av någon outgrundlig orsak 
inte väckt större uppmärksamhet eller 
tagits upp av någon annan tillverkare. 

Ett tiotal vindmöllor 70-300 W 
togs också i bruk, men de omfattande 
mekaniska svårigheterna i att bygga 
upp lämpliga standardiserade mastkon-
struktioner och hitta lämpliga installa-
tionsplatser för dem, gjorde att de aldrig 
blev riktigt populära i fyrbruk. SABIK 
engagerade sig slutligen inte alls i detta 
produktsegment, men kunde väl ha gjort 
det om problemen kunnat lösas på ett 
lönsamt sätt. 

Avvecklingen av gasdriften gav Sjö-
fartsverket stora kostnadsinbesparingar. 
Trots att gasutrustningen var exceptio-
nellt tillförlitlig var den mycket dyr i 
inköp. Alldeles speciellt dyra var gasfy-
rarna att underhålla. Den renade acety-
lenen kostade mycket, men mest bety-
delsefullt var att transporten av gas ut 
till fyrarna föll bort. Det innebar att an-
talet stora servicefartyg, med 15-25 man 
ombord, kunde skäras ner från sju till 
två. Som mest ägde Sjöfartsverket inte 
mindre än c:a 12000 gasflaskor. Trots 
att det också betydde betydliga nerskär-
ningar i manskap, tror jag ingen klagade 
på att inte mera behöva bära gastuber på 
70-105 kg vardera på ryggen över slipp-
riga strandstenar. Märkets fyr hade 50 
gastuber som måste transporteras med 
en liten servicebåt till fyren. Inget jobb 
för veklingar! Faktum är att arbetsskyd-
det skulle ha gjort slut på verksamheten 
inom några få år, om vi inte gjort det. In-
besparingarna kunde direkt överföras på 
att utrusta fyrar speciellt med solener-

Liten fyr försedd med solpanelanläggning. 
Installationsvinkeln är numera 90 grader, 
inte 60 som på bilden.
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gianläggningar. Sjöfartsverket valde att 
köpa in och sätta ihop solenergipaketen 
själv men många av komponenterna till-
verkades av SABIK, t.ex. styrenheten. 

Radikala inbesparingar kunde också 
genomföras efter Sjöfartsverkets beslut 
att reducera fyrars maximala räckvidd till 
12 M. Det var den maximala räckvidden 
man kunde uppnå med den utrustning 
som då fanns tillgänglig på marknaden 
och kunde matas med förnybar energi 
till en rimlig kostnad. LED fanns inte till 
när det beslutet gjordes. De stora fyrar-
nas betydelse som angöringsfyrar har ra-
dikalt minskat till att utgöra bara en sä-
kerhetsanordning bland andra. Man kan 
inte mera berättiga de stora driftkostna-
der de tidigare så stora räckvidderna på 
20-25 M medförde. Förändringarna gjor-
de det lättare för SABIK att komma in 
också på denna marknad, speciellt med 
stackade LED-lyktor. 

Komponenter för isbojar, linjefyrar 
och sektorfyrar. 
Isbojlyktan. 
I slutet av 1970-talet upphittades stran-
dade ryska isbojar vid Finlands kust. Våra 
försök att returnera dem till Sovjet mot-

togs med kom-
mentaren att 
”sovjetiska bojar 
sliter sig inte!” och 
då behöll vi dem! 
På grund av sin 
spolform och sin 
mekaniska kon-
struktion, som 
helt avvek de 
från bojar som 
dittills användes, 
väckte fyndets 
koncept stort in-
tresse. Alla bojar 
över hela värl-

den som dittills användes var av typer som 
inte kunde överleva i isförhållanden. 
Det var ju något av en paradox att alla 
dåtida bojar togs in för vintern, det vill 
säga just för den tid de mest behövdes 
och till en stor kostnad. Den ryska isbo-
jens mekanik konstruerades helt på nytt 
för att väsentligt förbättra hållbarheten 
och de dynamiska egenskaperna. Den 
spolformade skepnaden, speciellt om 
den målades med en speciellt hållbar 
epoxifärg med två komponenter, gjorde 
att den inte fastnade så lätt i rörlig is och 
inte heller lossnade färgen så lätt. Sam-
tidigt gjorde det dock att bojens smala 
skepnad var svår att se och identifiera. 
Därför var det viktigt att bojen försed-
des med en lykta och bojkroppen med 
inbyggd effektiv radarreflektor. Efter-
som lyktan befinner sig i bojens topp är 
den, och då speciellt linsen, utsatt för 
isens förödande krafter. Under en lång 
rad av år utvecklade SABIK först en 
ny lins, sedan ett linsskydd och till slut 
ett dubbelt linsskydd, allt i polykarbo-

Skiss på typisk 
finsk isboj.

Isboj, testmodell med MPV-3 lykta och 
inbyggd solpanel. Kom aldrig i produktion 
p.g..a. olösliga problem med ackumulatorer 
i hermetiska utrymmen.
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nat. Lyktan blev hela tiden bättre, men 
ändå krossades stora mängder av lyktor 
under vissa isförhållanden. Ingenting av 
allt detta visade sig alltså vara tillräckligt, 
när omständigheterna blev tillräckligt 
påfrestande. 

Det stora genombrottet kom i och 
med utvecklingen av LED-ljuskällor 
som kunde monteras i en cirkel. De för-
sta modellerna vi köpte in kom från fir-
man Vega i Nya Zeeland fast Zeni Light 
i Japan kom ut med en lösning först. De-
ras lösning var dessvärre behäftad med 
en oacceptabelt hög egenförbrukning, 

men den mekaniska grundidén fanns ju 
där. Denna teknik gjorde det möjligt att 
ta fram en mekanisk lösning som kunde 
avleda isens stötar mot bojens topp di-
rekt till bojens kropp, i stället för linsen. 
Allt detta utan avkall på ljusstyrkan. Ef-
ter många år av intensiv utveckling och 
stora kostnader hos alla inblandade par-
ter hade vi äntligen kommit fram till en 
hållbar lösning. 

VEGA:s LED-lykta.

LED-tekniken utvecklas fortfarande 
snabbt men grundforskningen om lju-
sets egenskaper släpar fortfarande efter. 
Eftersom en fyrmyndighet är ansvarig 
för att sjöfaranden skall kunna se bojar 
och fyrar, måste noggranna uppgifter 
om ljusets natur och väntade räckvidd 
publiceras. Fyrmyndigheten är juridiskt 
ansvarig för att uppgifterna är riktiga. 
När vi första gången tog i bruk LED-ljus, 
råkade vi ut för att inga av de dittills an-
vända planeringsekvationerna lämpade 
sig för LED. Ljuset var alltid MYCKET 
starkare än vad man räknat med. Orsa-

MPV-1, SABIK:s första isbojlykta med 
LED.

MVP-3 isbojlykta med bifilamentlampa, 
nyare linsmodell och dubbelt kupolskydd.
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ken är att ljuset är till färgen monokro-
matiskt och ljusblänken uppnår full ljus-
styrka snabbare och håller ut den längre 
än en glödlampa, men det kanske inte 
är hela sanningen. Eftersom blänkarna 
med glödlampa har gjorts så korta som 
möjligt av energisparskäl, ser LED-lju-
set starkare ut om blänkens längd hålls 
oförändrad. En omfattande och avance-
rad forskning behövs ännu för att tillrät-
talägga behovet av noggranna data. 

På insjöarna, där stora mängder av 
belysta plastprickar används, är isen inte 
ett lika stort problem, utan däremot 
stockknippena, som bogseras längs vat-
tenvägarna och lätt förorsakar skrapska-
dor på lyktorna eller till och med krossar 
dem. Eftersom de största påfrestningarna 
kommer från sidorna, måste den meka-
niska lösningen vara ganska annorlunda 
än för isbojen. 

En spännande nyutveckling är GPS-
positions- och fjärrövervakningsutrust-

ning integrerad med bojlyktan. Speciellt 
skyddet av GPS- och GSM-antennerna 
var en knepig fråga att lösa och här har 
SABIK lyckats mycket bra. Det här är 
dock ett viktigt utvecklingssteg för det 
ger möjligheten att för första gången 
omedelbart kunna rapportera felaktig-
heter, inte bara på fasta fyrar utan också 
på bojar. Det har hittills varit en paradox 
att sjöfarande förpliktigats mot vite att 
rapportera alla felaktigheter på säker-
hetsanordningar de observerar, trots att 
de själva är den huvudsakliga använda-
ren som skall kunna förlita sig på dem. 
Dessutom har dessa rapporter ofta varit 
behäftade med felaktiga observationer 
eller slutledningar som föranlett såväl 
onödiga som kostsamma besök av ser-
vicepersonalen. Dessutom kan man 
upptäcka annars svårupptäckta fel som 
närapå utslitna batterier, som under dag-
tid piggnar till så mycket, att de fungerar 
någon timme under början av natten. 
Med de mängder av säkerhetsanordning-
ar som vi har i finska vatten har vi dock 
tyvärr knappats råd att inom överskådlig 
framtid utrusta alla säkerhetsanordning-
ar med fjärrövervakning. 

Linje- eller enslinjelyktan. 
I det finska elektrifieringsprogrammet 
under 80-talet behövdes stora mängder 
av linjelyktor. Det krävdes dock att de 
skulle vara utrustade med bifilament-
lampor och vara effektivare än något 
som kunde hittas på den öppna mark-
naden, närmast då Aga eller Tideland. 
SABIK tog fram en mycket effektiv po-
lykarbonatlins samt själva lyktans meka-
nik. Armaturen används också med en 
kapslad lampmodell (”sealed beam”), 
där lampan är integrerad med linsen. Se-
nare tog SABIK också fram en LED-va-
riant av samma grundkonstruktion som 
nu är den förhärskande modellen. 

VP-2 lykta för remmarboj med bifilament-
lampa och stötskydd mot stockflottar.
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Randmärkeslyktan och sektorlyktan
I Finland har vi tagit fram en säkerhets-
anordning för att ersätta isbojar, som är 
belägna på platser, där de är speciellt 
benägna att vara utsatta för och hamna 
under vandringsis. Då utgör de kanske 
snarare en fara för sjöfarten än ett hjälp-
medel. Det har hänt att fartyg fått ska-
dor på propellern av isbojar som hamnat 
under isen eller av bojens ankarkätting. 
Ett standard randmärke är ett 50 cm 
tjockt och starkt stålrör som är pålat i 
bottnen. Randmärket är konstruerat att 
tåla sådan rörlig is som förekommer i 
Finland, men darrar och skakar så häftigt 
att all slags ljusutrustning faller i små bi-
tar på nolltid. Mätningar visar att accele-
rationer på upp till 20 g kan uppnås. En 
ljusanordning med relativt stor ljusstyr-
ka togs fram som stod på en stötdämpad 
plattform och kan tåla accelerationerna. 
De nyaste versionerna görs enbart med 
LED. Samma lykta utan stötdämpnings-
plattform används på sektorfyrar. 

Reflexioner
En ny tillverkare som kommer in på vår 
marknad gör som gott som varje gång 
samma fel. Han underskattar totalt de 
stränga miljökraven på själva utrustning-
en. Stora variationer i temperatur och 
fukthalt samt mekaniska påfrestningar 
på grund av is, iskrafter och tillfrysning 
förorsakar omständigheter som man inte 
kan föreställa sig på sydligare breddgra-
der. När ett missöde eller ett fel sker kan 
ett servicebesök kosta en summa som 
vida överstiger utrustningens kostnad, 
speciellt om besöket sker vid en svår-
framkomlig tid av året. Därför ger inte 
en billigare men kanske bara lite sämre 
utrustning automatiskt någon fördel. Ett 
annat fel har i regel varit att underskatta 
kravet på energisnålhet, där kravet oftast 
har varit en hel dekad lägre eller två än 
tillverkarens första förslag. 

Min bedömning är att SABIK har 
tacknämligt omfattat de enkla grund-
principer Sjöfartsverket hållit fast vid 
långt före SABIKs tillkomst:

LO-1 enslinjelykta med bifilamentlampa. LO-? enslinjelykta med LED.
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SABIK har tydligt demonstrerat att risk-
tagning med satsning på forskning och 
hög teknologi kan löna sig, ifall man 
satsar på nischer som har en begränsad 
kundkrets och är för smala för att in-
tressera andra fyrtillverkare som inte 
har god lokalkännedom och befinner sig 
långt från kunden. För en fyrmyndighet 
är det av stor vikt att ha tillverkaren nära 
och samtidigt ha honom nära de områ-

den där användningen av slutprodukten 
sker. Dessutom skall han lyhört och utan 
språksvårigheter kunna lyssna till använ-
darnas observationer och önskemål och 
åtgärda dessa i produktionen. Reserv-
delslagren hos alla sjöfartsmyndigheter 
har hela tiden minskats vilket förutsätter 
korta transportsträckor från tillverkarens 
lager. Att också priserna hållits rimliga 
beror säkert på att inga stora investerare 
legat bakom utan SABIK ägts av perso-
nalen. 

Bilderna i denna artikel härstammar 
från skrivaren av denna artikel och är 
närmast från 80-talet ända till slutet av 
90-talet. SABIKs sortiment har utvid-
gats och utvecklats mycket sedan dess, 
se www.sabik.fi.

Vänligen ha överseende med att 
fakta i artikeln baserar sig bara på skri-
bentens hågkomster och åldern börjar ta 
ut sin rätt. Smärre fel kan förekomma. 

•

•

•

•

produkten skall vara teknologiskt 
avancerad (”top notch”), enkel, ro-
bust och med så få delar som möj-
ligt

produkten skall vara klimattålig till 
alla delar

reparera ingenting ute på fältet, byt 
bara ut kompletta enheter, med så 
få handgrepp som möjligt

produkten skall vara exceptionellt 
energisnål

Portugisiska fyrar öppnas för allmänheten

Fram till i november 2011 var besökare till Algarve-kustens sex fyrar tvungna 
att ansöka hos respektive hamnkontor för att få möjlighet att komma in i 
fyrarna. Nu har beslut tagits om att de sex fyrarna kostnadsfritt skall hållas 
öppna för allmänheten varje onsdag mellan kl. 14.00 och 17.00 under en 
provperiod på 1 år. Beslut om fortsatt öppethållande skall, enl. ”Maritime 
Commander Marques Ferreira”, tas vid försöksperiodens slut. 

Respektive fyrvaktare kommer att ha guidade turer och berätta om fyrens 
historia och arbetet på fyrplatsen.

De sex fyrarna är: São Vicente in Vila do Bipo, (28 m hög, byggd 1846), Ponta 
da Piedade in Lagoa (5 m hög, byggd 1913), Alfazina in Lagoa (23 m hög, byggd 
1920), Ponta do Altar in Lagoa (10 m hög, byggd 1893), Santa Maria in Faro (46 
m hög, byggd 1851) och Vila Real de Santo António (46 m hög, byggd 1923). 

   The Portugal News (www.theportugalnews.com)
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FYRTILLSYN GOTLAND 
 – små fyrar stort engagemang
Magnus Rietz / Baltic Sea Watch (text och foto)

På Gotland finns naturligtvis även ett 
stort antal fyrar i ordinarie drift. Fyren 
på Faludden är dock släckt sedan ett par 
år. Ägare är nu Fortverket vilket tyvärr 
motsatt sig föreningens påstötningar om 
övertagande och fortsatt drift. 

Fyren står på FRAs inhägnade mark 
på sydöstra Gotland. Ett förslag från 
FFG att dra om inhägnaden så att fyren 
skulle hamna utanför denna och kunna 
drivas vidare av föreningen bemöttes 
dock med kalla handen från Fortverkets 
sida. Det ser därför rätt mörkt ut för Fa-
luddens fyr under överskådlig framtid. 
Även fyren på Stora Karlsö har fått sig 
en liknande släng av sleven vad gäller 
utstrålningen och modifierats ordentligt. 

Fyrljuset är flyttat ut på en separat mast 
ut från lanterninen och det är väl frågan 
om inte själva fyren Stora Karlsö kan be-
traktas som släckt…

Övriga större fyrar på Gotland fun-
gerar som vanligt i januari 2012. Så även 
de allra flesta farledsfyrar. En säregen fyr 
som avses att sättas igång igen enligt OC-
CAS-regeln är den gamla inseglingsfy-
ren på Furillen. En del medel har avsatts 
av Länsstyrelsen för en renovering och 
iståndsättande. Denna lilla fyr kan komma 
att återtändas med gasdriven apparatur 
förutsatt att rätt delar till aggregatet kan 
samlas ihop, samt att också kunskap om 
den tekniska driftsättningen kan bibringas 
projektet vilket det finns gott hopp om.

I mars 2012 kunde Föreningen 
Fyrtillsyn Gotland (FFG) titta 
bakåt på dess första tre år. För den 
som ännu inte har uppfattat denna 
sammanslutnings syfte så tillkom 
den med avsikt att bevara och 
driva vidare en handfull mindre 
fyrar runt ön vilka på senare år 
kom att anses överflödiga och 
avsågs indragas av Sjöfartsverket 
(SjöV). Inför detta framlades ett 
förslag om överförande av fem 
sådana mindre fyrar till berörda 
hembygdsföreningar runt Gotland. 
Förslaget kom att mottagas väl av 
samtliga berörda varefter SjöV 
på ett smidigt sätt lät föreningen 
överta drift och skötsel sedan man 
lagt ett extra kol på uppsnyggning 
av fyrbyggnaderna.Östergarn gamla fyr.
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Fyrtillsyn Gotland är ett lågbudgetpro-
jekt, minst sagt. Arbetsinsatserna är na-
turligtvis helt frivilliga och oavlönade. 
Initialt har gediget stöd erhållits från 
Sjöfartsverket, vilket på det här sättet 
har sett ett bra sätt att frånhända sig ett 
betungande ansvar utan att behöva av-
liva en lokal maritim angelägenhet. Fyr-
sällskapet har ställt upp med en grund-
penning som ett bra startfundament. En 
handfull gotländska företag har skjutit 
till en mindre slant var liksom att stöd 
erhållits från projekt Baltic Sea Watch. 
Till detta samlas små smulor och ibland 
också något större tuggor in i bössor på 
exempelvis internationella fyrdagen och 
liknande.

Syfte och drivkraft
Vad är då syftet och vad är det som driver 
människor till ett sådant här projekt?

Jo, självklart samma strävan som 
driver alla likartade engagemang runt 
vårt land – en vilja att ta hand om och 
bevara sin närmaste miljö, att värna om 
den trygghetssymbol som fyrar utgör 
samt också lusten till att gå ut och visa 
att det går att vända på det som förefallit 
omöjligt att förhindra. Ett slags längtan 
till att rädda något viktigt för sig själv 
och sina medmänniskor. Att samtidigt se 
att detta kanske kan bli ett exempel och 
en förebild för likatänkande är inte hel-
ler utan betydelse. I tider där så mycket 
tycks förutbestämt att sopas undan och 
rationaliseras bort kan insatser likt den 
Fyrtillsyn Gotland påtagit sig nog även 
ha ett slags lugnande verkan i den eviga 
förändringsstressen.

Konkreta insatser
De konkreta insatserna av förening-
ens medlemmar, d.v.s. de lokala hem-
bygdsföreningarna, utgörs naturligtvis 
av regelrätt fyrtillsyn, d.v.s. koll på att 

allt står rätt till med de små blinkande 
tingestarna. Under långa tider behöver 
ofta ingenting göras. Normaltillståndet 
för en fyr är ju sedan rätt länge att den 
ska sköta sig själv. Något som den store 
fyrmannen Gustaf Dalén möjliggjorde 
genom flera av sina geniala uppfinning-
ar och som han faktiskt erhöll nobelpri-
set i fysik för 1912, hundra år sedan i 
år. Devisen ”if it works don´t fix it” får 
i sammanhanget ses som huvudregeln 
att verka efter. 

Fyrarna som förvaltas av föreningen 
är numera alla batteridrivna sedan fy-
ren på Valar intill Burgsvik modifierats 
från nätdrift. En omgång batterier kostar 
naturligtvis en slant. Bidrag till sådana 
avses att kunna tillföras resp. hembygds-
förening från FFG. Generellt har en all-
män vilja att stödja verksamheten trev-
ligt nog kunnat skönjas på ön, kanske 
en annan yttring av lokalt engagemang i 
närmiljön. Något som är rätt påtagligt på 
Gotland liksom på många andra öar.

Östergarns nya och gamla fyr.
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Sjömärket Norsholmen Stång
Föreningen har också initierat ett reno-
veringsprojekt av det tidigare resliga men 
nyligen nerblåsta sjömärket Norsholmen 
Stång. Detta står, eller rättare sagt ligger 
ner, på den norra spetsen av Fårö. 

Norsholmen är en minst sagt utsatt 
plats och här kan alla vindriktningar här-
ja hur de vill. Ett tio meter högt sjömär-
ke klätt med brädor uppifrån och ner ut-
gör naturligtvis inget dåligt vindfång och 
förr eller senare blåser hela eller delar av 
det ner på backen. 

Strax utanför märket uppspolat 
på stranden sedan decennier ligger för 
övrigt resterna av vraket ”Fortuna” och 
påminner om att kusten här kan vara 
rätt otrevlig för sjöfarten att stifta alltför 
nära bekantskap med. 

Norsholmen är numer även utmärkt 
med en mindre fackverksfyr vilken ingår 
i kedjan av fyrar som innefattas i Fyrtill-
syn Gotlands skötselplan.

Vraket av ”Fortuna”.

Norsholmen Stång



39

Visning av Hoburgs fyr
Inför sommaren 2012 kommer föreningen att ta arrendet på visningen av 
Hoburgs fyr på Gotlands sydspets. Härvid kommer en handfull platser som 
frivilliga fyrvaktare/guider att erbjudas intresserade fyrentusiaster.

Hoburg är jämte Kullen Sveriges ljusstarkaste fyr och är belägen på en vidunderligt 
vacker platå med utsikt horisonten runt över hela Östersjön.

Arbetsuppgifterna består i att visa fyren, berätta lite om dess historia, ta upp 
inträde, sprida trevnad samt tillse att besökare respekterar uppsatta förhåll-
ningsregler etc. En fyr med Hoburgs dignitet är inte någon slags korvmack 
som man rastar vid och bär sig åt hur som helst runt om och i. Fyren är bygg-
nadsminne och Sjöfartsverket upplåter den till besök bara så länge allt lämnas 
intakt inom och utom fyr och övriga byggnader.

Men vilket sommarjobb – frivillig fyrvaktare på en av landets mäktigaste 
fyrplatser! Arbetspass om en eller två veckor. Bostad för en till två personer 
kommer att tillhandahållas i omedelbar närhet. Hugade kandidater kan vända 
sig till ordförande i Fyrtillsyn Gotland, Jan Ströberg, tel. 0708-94 96 94. 

     Föreningen Fyrtillsyn Gotland

Vill du bli ”fyrvaktare” på Hoburg?
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Tre välkända fyrar i Gävlebukten
Sven-Erik Ekdahl, Ingemar Lenströmmer & Lars Findahl  Foto: Esbjörn Hillberg

Historia
För underlättande av Gävle Hamns an-
göring fanns ännu i början av 1830-talet 
ingen fyrbåk utan alenast några kän-
ningsbåkar. Nämligen en vid södra inlop-
pet (Båkharen), en på Eggegrund c:a fyra 
mil ut till havs samt en på Björnklippan 
på c:a sju mils avstånd från Gävle.

Förutom dessa fanns en båk med 
lykta vid Bönan som Handels-Societeten 
i Gävle uppsatt och bekostat till sjöfarar-
nas ledning under den mörka årstiden. 
Detta ansågs icke tillräckligt. Särskilt 
fruktade man den låga klippan Egge-
grund som knappt höjde sig över havet. 
Kom man därför söderifrån på aftonen 
måste man vänta över natten och passa 
på att gå förbi den i dagsljus. Man började 
därför med en större kraft yrka på en Fyr-
båks uppbyggande på denna klippa. 

År 1845 var Gävles Handelsflotta 
på över tjugotretusen registerton vilket 
var hela 14,5 procent av hela rikets sam-
lade tonnage. Av de tio största rederierna 
i Sverige låg inte mindre än fem stycken 
i Gävle, på första, andra, fjärde, sjätte 
och åttonde plats i tonnage räknat.

Gävle fick sitt första ångfartyg år 
1831, men segelsjöfarten dominerade 
ännu en generation framåt.

Nutid
Bönan
Böna gamla fyr har genomgått en renove-
ring samt utvändig målning under 2010 
som bekostats av Sjöfartsverket, Jordbruks-
verket och Länsstyrelsen i Gävleborg.

Projektet har genomförts gemensamt 
av Dag Tedenby Sjöfartsverket samt Sven-
Erik Ekdahl Böna Hembygdsförening.

Genom ett sammarbete med Gävle 
Kultur/Fritid och Böna Hembygdsföre-
ning har pengar beviljats under år 2010 
och 2011, så att Fyrmuseet kunnat vara 
bemannat med en guide mellan klockan 
11.00-15.00 alla dagar i veckan utom 
måndagar under perioden 25 juni t.o.m. 
15 augusti. Utifrån detta har fyren va-
rit öppen för allmänheten vilket varit 
mycket uppskattat och populärt. Böna 
Fyr är lätt att nå landvägen c:a 1,3 mil 
från centrala Gävle. Det finns bussför-
bindelse samt cykelväg.

Vill du veta mer om kusten, gå in på 
vår hemsida www.norrlandet.se

Eggegrund
För att komma till Eggegrund måste man ha 
fritidsbåt.Gävle Kultur/Fritid har gjort det 
möjligt att hyra en lägenhet i fyrvaktarbo-
staden.

Mer information finns på Turistbyrån, 
turist@gavle.se. 

Eggegrunds fyr, 1933

Bönans fyr, från 1840 och 1947.
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Limön

Till Limön kan man ta sig både med turbåt 
och med fritidsbåt. Fr.o.m. år 2012 kom-
mer det att finnas tre lägenheter att hyra. 
Mer information på turist@gavle.se 

Framtid
Gävle Hamn är för tillfället troligtvis 
Östersjöns största containerhamn. För 
att möta framtiden kommer farleden 
att muddras och fördjupas samt breddas 
under år 2012 om allt går som planerat.

Limö fyr 1902 och 1980.

Fakta ur Fyrhandboken

Bönan
Tidigaste fyr år: 1840
Nuvarande fyr år: 1947
Avbemannad år: 1902
Tornets höjd: 10 m
Lyshöjd över havet: 10 m
Lysvidd: 9,6 nm
Original  optik: Sideralskensspegelappa-
rat med Argandsk rovoljelampa
Nuvarande optik: 6:e ordn. dioptrisk 
trumlins
Fyrapparat: 60W och 10W 10,3V lam-
por, klipp, fotocell
Övrig utrustning: Landkabel, batterier
Byggnadsmaterial: Järn och betong
Tornets färg & form: Vit fyrkur på en vit järn-
ställning fastsatt på ett betongfundament

Eggegrund
Tidigaste fyr år: 1838
Nuvarande fyr år: 1933
Automatiserad: 1970
Avbemannad år: 1977
Tornets höjd: 26 m
Lyshöjd över havet: 29 m
Lysvidd: 18 nm
Original optik: Sideralskensspegelappa-
rat (diam. 37 cm) med envekig rovolje-
lampa för föränderlig oljeyta

Nuvarande optik: 4:e ordn. dioptrisk 
trumlins omfattn. 360˚ placerad uppe 
på en 3: ordn. dioptisk trumlins omfattn. 
180˚ (3:e ordn. används ej)
Fyrapparat: 2x1000W 120V lampor, 
(reserv 2x1000W 120V) klipp
Övrig utrustning: Sjökabel, diesel
Byggnadsmaterial: Sten och betong
Tornets färg & form: Runt torn, nedtill vitt 
och upptill svart

Limö
Tidigaste fyr år: 1902
Nuvarande fyr år: 1980
Automatiserad: 1917
Avbemannad år: ej bemannad
Tornets höjd: 21,5 m
Lyshöjd över havet: 38 m
Lysvidd: 16,5 nm
Original  optik: 4:e ordn. dioptisk trum-
lins 220˚ + skärm 140˚, persiennapparat
Nuvarande optik: Originallins från 1902
Fyrapparat: 100W 120V lampa (reserv 
2x40W 10,3V), klipp, fotocell
Övrig utrustning: Landkabel, batterier
Byggnadsmaterial: Järn
Tornets färg & form: Röd rund fyrkur med 
vitt tak uppe på fackverksställning varpå 
även ett vitt rektangulärt dagmärke med 
ett rött horisontellt bälte är monterat
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Fyrnytt

Drifttillstånd för ledfyren Ljuset
I Blänket 2011:5 berättades om den festliga invigningen 
av fyren i Ulebergshamn. Nu har man fått tillstånd att 
tända den också.

Utdrag ur Transportstyrelsens skrivelse
Beslut: Transportstyrelsen (TS) ger härmed drifttillstånd 
för Syföreningen Ljus i Ulebergshamn, att få inneha 
sjösäkerhetsanordningen (SSA) LJUSET. Tillståndet är 

giltigt t.o.m. 2017-01-31. Egenkontroll av fyrutrustningen i syfte för att säkerställa 
den nautiska funktionen skall genomföras minst 1 ggr/år och rapporteras till TS, som 
ansvarar för att uppgiften införs i Sjöfartsverkets farledsregister (POSEIDON). 

Bakgrund: Syföreningen Ljus har genom Börje Hamnsjö inkommit med ansökan om 
drifttillstånd till TS, efter att ovannämnda ledfyr har blivit etablerad av föreningen 
vid Ulebergshamn i Sotenäs kommun på Västkusten.

Föreningen har konverterat fyren i enlighet med utfärdat etableringstillstånd, 
vilket har resulterat i fyrkaraktären F W 1 M med vit icke ledande fyrsektor. Fyrsektorn 
är skärmad i bäring 203-023 för att inte störa närboende. 

      Maria Elsby

Postivt om Storkläppen
I Blänket 2011:3 berättades om att Tjust Skär-
gårds Arbetslivsmuseum önskade att överta 
ägandet av Storkläppens fyr och ansvaret för 
den fortsatta driften.  Detta verkar nu gå vägen. 
Sjöfartsverket har lovat att måla upp båken och 
ta bort sektoriseringen så att det blir vitt ljus 
runtom. 

Arbetet skulle gjorts i höstas men har inte 
hunnits med p.g.a. att vinden blåst från NV och 

NO hela tiden och det då är svårt att angöra fyrplatsen. Sjöfartsverket kommer att 
göra arbetena under våren och därefter lämnar man över fyren. Arbetslivsmuseet är 
berett och kan börja tänka på föreberedandet av en festlig invigning.

      Göran Folbert
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Den Internationell Fyrdagen/Fyrhelgen 2012
Fyrdagen 2012 slog vi alla rekord, drygt c:a 12.200 besökare och 72 öppna fyrar. 
Årets fyrdag firas söndag 19 augusti. Många fyrplatser har öppet hela helgen så vi 
kan säga att den Internationella Fyrhelgen firas 18-19 augusti. Kontakta aktuell fyr 
innan du besöker den. Det är för tidigt att säga vilka fyrar som öppnas men aktuell 
info visas på www.fyr.org. Du kan även kontakta Esbjörn Hillberg 031-972148, 
esbjorn@hillberg.com.

Fyrfödelsedagar under 2012
Sedan år 2002 har Svenska Fyrsällskapet uppvaktat fyrar/fyrplatser som fyller jämna 
50 år fr.o.m. det år de fyller 100. Vid en liten ceremoni på platsen monterar vi på 
fyrens dörr en minnesplakett i rostfritt stål på vilken fyrens historia är ingraverad.  
Sedan blir det ibland en liten fest eller några andra trevliga aktiviteter. 

År 2012 fyller följande fyrar/fyrplatser år: 
Djurö nya fyr 100 år (firas 26 maj)
Sandhammaren 150 år.  
      Esbjörn Hillberg

Pater Noster efter stormen 2011/2012
Från Anders Eydal på Statens Fastighetsverk fick vi bilder från Hamneskär häromda-
gen. Det var Niklas Amundson, entreprenören på ön, som varit ute och fotograferat 
förödelsen. Han fann då fotogenboden flyttad från sin placering, säkerligen flyttad 
av en våg. Jag hörde att det varit vågor som uppmätts till 7-8 meters våghöjd på 
Måseskär, och naturligtvis fanns dessa på Marstrandsfjorden också.

I fotogenboden har vi ju tillsammans med Sjöfartsverket och Bohusläns Museum 
beslutat att inviga det nya historiska rummet i början på juni i år. Pater Nosters Vänner 
har betalat Bohusläns Museum 77.000:- för utställningen.
Det verkar som invigningen blir lite försenad.......
      Pelle Stavfeldt

Stormens verkningar på Pater Nosters fyrplats.                           Foto: Niklas Amundson
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Boktips

Ljusvägar, svenska fyrlandskap från då till nu
av Bianca Chiapponi & Lotta Jarlsdotter

Så har jag haft en trevlig stund och gått igenom en nästan ny typ av fyrbok som man 
kanske också skall definiera som konstbok. Den är fylld av c:a 30 vackra fyrakvareller 
i färg utförda av Lotta Jarlsdotter samt av trevlig text och ett rim om var fyr av Bianca 
Chiapponi. Var fyr redovisas på ett uppslag där akvarellen finns på högersidan och 
poemet samt information om fyren visas på vänstersidan.   

Boken och akvarellerna är tryckta på högkvalitativt tjockt papper. Den vackra 
presentationen av materialet ger ett ljust, öppet, fritt och luftigt intryck vilket verkli-
gen passar för en fyr. Poemen är trevliga och faktatexten läsvärd. Som f.d. norrlänning 
hoppas jag att Lotta och Bianca också ger ut en bok med fyrar som är belägna norr 
om Örskär då inga sådana är med i denna bok.  

Den inbundna boken har hård pärm, c:a 30x21 cm, 58 sidor, publicerad 2012 
av Empatia Bok och Bildförlag, ISBN 978-91-979760-1-5. Beställ boken via hemsi-
dan www.empatiabokochbild.se eller genom att maila info@empatiabokochbild.se. 
Fyrsällskapets medlemmar kan köpa boken för ett specialpris. Skriv fyrsällskapet på 
din beställning så får du köpa boken för följande specialpris 399:- + 60:- porto för 
den signerade första upplagan eller 299:- + 60:- porto för den osignerade upplagan.  

      Esbjörn Hillberg

Fyrar i akvarell, möten med fyrar i all världens hörn
av Rolf Allan Håkansson

Nu kan du köpa boken som vi förhandsanmälde i Blänket 2011:5. Rolf Allan Håkanson 
(medlem nr 7 i Fyrsällskapet) har målat alla fyrakvareller i färg samt skrivit all text. 
Samtliga 48 fyrar är föredömligt inprickade antingen på en svensk eller på en världskarta. 
Var fyr redovisas dels med en helsidesakvarell av Rolf Allan målad på hans karaktäristiska 
sätt, dels en sida med fakta om fyren inkl. en lokal karta samt ytterligare en sida där för-
fattaren/konstnären på ett trevligt personligt sätt beskriver någon upplevelse på platsen. 
De flesta fyrar i boken är svenska men det finns även fyrar från Norge, Danmark, Syd-
afrika, Australien, Fiji, Tonga, Argentina, Brasilien och Antarktis. Som västkustbo avslutar 
Rolf Allan sin färgsprakande världsfyrkavalkad med Vinga. 

Boken är ringhäftad med hård pärm, c:a 24x32 cm, 113 textsidor + 48 fyr-
akvareller (tryckta på hård papp), publicerad 2011 av Breakwater Publishing, ISBN 
978-91-86687-06-9. Den kostar 295:- + 75:- i porto och kan beställas via rolfallan@
kulturtuben.se eller köpas i Lorensbergsteaterns biljettkassa, Göteborg (då slipper 
du portot).  
      Esbjörn Hillberg
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Lungö fyrplats 150 år – breven och personerna berättar 
av Lennart von Post

Vi får följa tillblivelsen av en fyrplats, vardagen, förändringar-
na och livet efter avbemanningen och nedläggningen. Bakom 
boken ligger ett omfattande sökande i ett flertal arkiv på flera 
orter. Privata samlingar berikar framställningen i ord och bild.

Boken ger en fullödig inblick i arbetet hos en utdöd tjänste-
mannakår – fyrfolket. Den skildrar dem och deras familjer i deras 
vardag, tankar och funderingar. Den gör det genom en mångfald 
och lagom långa citat ur brev och skriftväxlingar. Livet tar ovän-
tade vändningar. 

Orden är människornas egna. Det ger en stark känsla av 
närvaro. Nu levande barn har kompletterat berättelsen. Namnen blir till personer av 
kött och blod. Med varsam hand länkar författaren samman de olika händelserna så 
att de smälter in och gör berättelsen till en helhet. Tidningsartiklar stöttar framställ-
ningen och förstärker autenticiteten. 

Boken är på 300 sidor, har A4-format och mjuk pärm. Tryckt i Härnösand 2011. 
Pris: 280:- vid avhämtning resp. 330:- inkl. emballage och porto. Beställningar görs 
till lennartvonpost@hotmail.com eller tel. 0611-187 90. 

      Leif Elsby

Längs kusten i Halland och Skåne
av Ted Knapp 

har underrubriken ”Kullavik/Särö – Skanör/Falsterbo, Skrönor och 
fakta för båtfarare och andra kustälskare”

Med denna, författarens tredje, bok görs kuststräckan mellan 
norska gränsen och Svinesund komplett inklusive Falsterbohalv-
ön. Författaren har i två tidigare böcker på ett motsvarande sätt 
beskrivit Bohuslän respektive Göteborg. 

Boken är en ”uppslagsbok” i så motto att den rymmer en väl-
digt massa information och vetande kryddat med skrönor. Fram-
ställningen är delad i fyra geografiska avsnitt längs kuststräckan. 

Man kan antingen läsa boken i den ordning som texten kommer, och då i tankens 
värld resa från norr till söder, eller gå in via de fylliga registren och fördjupa sitt kun-
nande i sökta delar. 

Texten är lättläst och lättillgänglig. Med denna liksom tidigare böcker kommer 
man på sig själv med att ha mungiporna uppåt och bara läsa vidare. Layouten och de 
tecknade illustrationerna ger boken ett sobert intryck. 

Boken, utgiven 2011 på förlaget Tre Böcker AB, är på 316 sidor, har format 
22x17 cm och mjuk pärm. Boken kan beställas på www.adlibris.com och kostar då 
179:- inkl. frakt.

      Leif Elsby
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Lite andra tips

Fyrar från norr till söder
På tygmönstret ”Svenska fyrar” från Utklippan Design Sweden 
finns 12 fyrar avbildade. Från Bottniska viken med Malören, 
sedan följer Söderarm, Landsort, Häradsskär, Fårö, När, Ölands 
södra udde, Utklippan, Godnatt, Falsterbo, Vinga och slutar 
med Nordkoster i Bohuslän. Fyrljusets karaktär har fått stå 
modell för ramen runt varje bild och stjärnan i mönstret är 
symbolen för fyr i sjökortet. Inspiration till mönstret är främst 
hämtat från många färder till sjöss.

Tyget säljs både som metervara och som färdigsydda produkter i form av kuddfodral, 
dukar, handdukar och bäddset via Utklippans hemsida www.utklippandesign.se. 
Tyget kostar 225:-/m och ligger på 153 cm. För övriga produkter se hemsidan.

      Anne Andersson
      Utklippan Design Sweden

Tärningsspel över estländska fyrar
Hedda Peet är estländsk artist och inredningsarkitekt som varit intresserad av fyrar 
under många år. Hon har ritat och producerat ett mycket trevligt tärningsspel med 
text både på engelska och estländska. Spelets engelska namn är Hike along Estonia’s 
Lighthouses. Spelarna (max 4) flyttar sina markeringar och får olika poäng när man 
hamnar på en fyr (25 tecknade fyrar). Jag har spelat det med mina barnbarn som 
tyckte om spelet.       

Spelplanen är av hård papp c:a 35x49 cm och kan vikas på mitten. ISBN 978-
9985-0-2858-2. På baksidan finns en karta över Estland med fyrarnas placering och 
en kort fyrhistoria.   

Hedda Peet har även publicerat en barn/ungdomsbok (på estniska) med mängder 
av bilder. Bokens titel är ”Minu Tuletornid”, förlag Koolibri (www.koolibri.ee), ISBN 
978-9985-0-2615-1. Boken är på 60 sidor, storlek 25x33 cm. Jag har köpt den 
estländska boken till mitt fyrbibliotek, men jag samlar ju på alla fyrböcker även om 
jag inte förstår språket. Andra kanske inte alls uppskattar en bok när man inte kan 
läsa den. Hedda har också skrivit en bok på engelska som ännu inte har publicerats.

Du når Hedda på heddap@hot.ee. Spelet kostar 7 euro och boken 12 euro, porto 
för en sak 10 euro och för båda 14 euro.  
      Esbjörn Hillberg
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Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att sätta in pengarna på vårt PG konto nr 
1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer tröjor var vänlig 
kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och 
modell. Portot inom Sverige är beräknat för endast ett exemplar per artikel. Kontakta oss därför 
om du beställer flera saker samtidigt för detta kan förändra portot både positivt och negativt. 

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris inkl. porto om medlem 
180:-, ej medlem 230:-  (extra porto för: Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris inkl. porto 90:- (extra porto: 
Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris inkl. porto om medlem 210:-, ej medlem 260:- 
(extra porto Europa 105:-, utom Europa 135:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, 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 broderat (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:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 15:- inkl. porto för alla 6 (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:-)

Klubbmärken, tröjor m.m.

Har du betalt din årsavgift för 2012?
Det är fortfarande flera som inte har betalat sin årsavgift för 2012. Vi skulle uppskatta 
om du som inte har gjort det gör det snarast så att vi slipper sända ut en påminnelse. 
Är du osäker på om du har betalat eller ej, ring 031-972148 eller maila ulla@hillberg.
com och fråga. 

Årsavgiften för enskild medlem är 200:- och sätts in på PGkonto nr. 40 07 14 - 2 
när du förnyar ditt medlemskap. Glöm ej att uppge namn och medlemsnummer om 
du vet det.
      Ulla Hillberg

Sänd oss snarast din e-post adress tack
Vi har endast e-post adresser till drygt en tredjedel av våra medlemmar och vi upptäcker 
då och då att flera av dessa adresser är felaktiga då man ändrar och glömmer att tala om 
sin nya adress. Det finns säkert också många som har en adress men aldrig uppgett den.

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



48

Du kollar väl fyrpersonalsregistret?
Här händer det något nästan varje dag

Fyrpersonalsregistret hittar du på internetadressen www.fyr.org och ”Fyrpersonal”. 

Till min stora glädje besöks registret av många både medlemmar och icke medlemmar. 
Många har hört av sig med kompletteringar både vad gäller personer och foton. Andra 
har undrat ”Varför är inte min morfar/farfar med? Han var ju fyrmästare/fyrvaktare 
under många år och på många fyrplatser”. Enkel förklaring. Jag har inte hunnit dit 
ännu i mitt sökande i arkiven.

Som jag nämnde i ”Redaktörens ruta” så har jag haft en hårddiskkrasch med förödande 
konsekvenser även för fyrpersonalsregistret. Mycket uppgifter, kontaktlistor, mail och 
foton har försvunnit. Det som var inlagt på Internet har inte berörts men däremot 
det förregister där jag samlar uppgifterna innan de är kompletta att lägga in  i databa-
sen. Har du inte återfunnit dina uppgifter i registret så hör av dig för säkerhets skull. 
Mycket gick som sagt var förlorat. 

De uppgifter jag får från anhöriga är oerhört värdefulla och ger mig ledtrådar i sökan-
det, men kräver oftast kompletteringar och verifieringar ur olika register innan de syns 
på Internet och det tar därför lite tid. Ursäkta om jag inte hunnit med att lägga in alla 
uppgifter som hittills strömmat in. Jag hoppas att ni också i fortsättningen engagerar er.

Jag försöker att få fram en generation före och en efter den som varit fyrvaktare. Man 
kan då i en del fall följa flera generationer inom en fyrsläkt. Personfoton finns med 
där jag haft tillgång till sådana, men avsaknaden av dem hindrar inte att övrig infor-
mation läggs in. P.g.a. personuppgiftslagen är inte alla tillgängliga uppgifter synliga i 
registret. Är du intresserad av om det finns något ytterligare så kontakta mig gärna.

Den entusiasm som registret mötts av har varit fantastisk och stimulerar till fortsatt 
arbete! Uppgiftslämnarna deltar med liv och lust. Man är oerhört intresserad och 
lägger ner stor möda på att få fram foton och kompletteringar.

Har du kompletterande uppgifter, foton eller frågor om registret är du välkommen 
att kontakta mig. 

Maria Elsby 
Terrassvägen 3 Stockevik
451 78 Fiskebäckskil
tel. 0523-22139
email: maria.elsby@telia.com. 

Än en gång tack för att ni deltar i detta arbete för att bevara en kulturskatt som är på 
väg att försvinna för alltid.

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

Årsavgift (2012) 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 mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra 
gånger per år. Tidningen är fylld med många intressanta illustrerade artiklar och 
nyheter om våra fyrar. 

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

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

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 skanning) eller som jpg-filer. 

Innan Du skickar bildfiler är jag tacksam om Du tar kontakt med mig 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



50

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. Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-280955
  Tommy Asplund, Mariebergsgatan 4, 136 68 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
 

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
  e-mail: maria.elsby@telia.com
  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, Mariebergsgatan 4, 136 68 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
  Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån,tel. 0304-39512
  Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
  Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941
  Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941
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Programkommitté Sydsverige
Sammank. Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436, -139320
 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
 Heléne Nicklasson, Krister Hornsgatan 12, 371 36 Karlskrona, tel. 0709-966827
 Åke Persson, Box 14047, 200 24 Malmö, tel. 040-493256
 Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313

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. 0705-822422
 Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0498-491088 
 Eva Östman, Hässle Östergarn, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-52010

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
 Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
 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 2012

 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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