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Redaktörens ruta
Ja, så har då den första vårmånaden kommit. Var dag går jag ut och tittar om 
rabarberna är på gång, men hittills har jag fått tji. Inte en blåsippa heller.

Detta Blänket blir ett riktigt ostkustnummer upptäckte jag när allt var klart. 
Riktigt rättvist eftersom andra delar av landet varit rikt representerade tidigare. 

Starten i vårnumret tas av Evald Petersson. Han berättar om livet på Ölands 
Norra Udde (Långe Erik). Genom utdrag ur gammal fyrkorrespondens får man 
en inblick i den hirarki, ja man kanske kan kalla det kadaverdisciplin, som rådde 
inom fyrväsendet förr. I vissa fall en småaktighet och grinighet utan dess like.

Petter Cottman skriver om sitt tidiga och glödande intresse för fyrar. Ett 
intresse som ännu håller i sig. Här gick det nog en fyrvaktare förlorad. 

Leif Elsby har nu kommit till artikel nr 2 i serien om fyrplatser som inte 
längre finns. Denna gången gäller det Grimskär i Kalmar sund. Kan du hjälpa Leif 
och också mig med foton på de fyrvaktare som är markerade med frågetecken?

Magnus Rietz har frikostigt försett mig med nutidsmaterial och passande 
omslagsbilder. Om hur det var att agera fyrvärd på Hoburg berättar Gösta 
Svaninger. Chansen finns fortfarande att vakta Hoburg i sommar (sid. 43).

I norr pågår ett byggnadsprojekt för att återställa Ratan Södra och på Garpen 
har Johnny Apell fått rycka in för att byta fyrlampa.

Så har det hänt igen, att jag aldrig kan lära mig att inte utlova artiklar till 
ett visst nummer. I Blänket 2012:4 skrev jag att en artikel om fyrvaktaren Ivar 
Englund skulle komma till våren. Så blev det inte! Det fanns inte det utrymme 
som krävdes för att ge Ivar rättvisa. Jag lovar inget, men eftersom jag redan börjat 
med sommarnumret så vet jag att han finns med, men osvuret är bäst.

Jag vill å mina och Esbjörn Hillbergs vägnar tacka dem som har hörsammat 
efterlysningen om gamla fyr- och fyrpersonalsfoton. Uppropet finns med i detta 
numret också eftersom kanske inte alla såg det i Årsboken. Det är otroligt viktigt att 
foton och information bevaras, så kasta inget av den karaktären utan att kontakta oss.

Tack också till alla trevliga och glada fyrmänniskor som hör av sig till mig på 
ett eller annat sätt. Många har så mycket att berätta, men när jag ber dem om att 
skriva ner det, så blir de genast mera tveksamma. TVEKA INTE! Kort eller långt 
så går det alltid att få ihop något som är av värde att läsa för många.

      Maria Elsby

Fyrpersonalsregistret
Registret omfattade i början av mars c:a 5000 personer varav c:a 1100 arbetat inom fyr-
väsendet. Övriga är deras familjer. Jag har nu fått tillgång till Krigsarkivets fyrjournaler 
från tidigt 1800-tal (utan att åka till Stockholm) så nu kommer successivt dokumenta-
tionen att utökas bakåt i tiden. Arbetet är ganska tidskrävande så ha tålamod.

 Tack för all information och foton om fyrsläktingar. Fortsätt med det! Ni är min 
stora informations- och inspirationskälla.

      Maria Elsby
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Ordförandens sektor

Ytterligare ett Fyrsällskapsår har gått. Vi är inne på vårt 
17:e verksamhetsår.  När vi grundade Fyrsällskapet 6 ok-
tober 1996 trodde ingen av oss att vi skulle växa som vi 
gjort. Våren 1996 började jag planera att starta Svenska 
Fyrsällskapet och kontaktade några som jag kände för 
att fråga om de ville vara med. Några sa faktiskt att de 
inte trodde att folk skulle vara intresserade. Ack så fel 
de hade för rätt snabbt blev vi världens näst största na-
tionella fyrsällskap. Även om c:a 3000 medlemmar inte 
är så vansinnigt många så är antalet fyrintresserade i Sverige väsentligt fler än i andra 
länder. Enligt vårt medlemsregister är både kvinnor och män mycket intresserade och vi 
har medlemmar av alla samhällskategorier. Intresset är större bland kustbefolkningen än 
bland inlandsboende, vilket inte är så konstigt.

En stor grupp som jag tror att vi saknar bland våra medlemmar är de yngre. Vissa 
hör av sig någon gång när de skall göra en rapport i skolan eller liknande och därefter 
verkar det inte bli något fortsatt intresse. Jag vet tyvärr inte vad man kan göra för att öka 
fyrintresset bland yngre. För Fyrsällskapets långsiktiga tillväxt vore det bra om vi kunde 
få många yngre aktiva medlemmar. Kanske är utbudet för ungdomar nu för tiden för 
stort. Kanske är fyrar ett udda intresse. Många anser kanske att fyrar inte behövs längre, 
vilket i viss mån är rätt. Även om fyrar inte behövs i lika hög grad som tidigare utgör de 
dock ett unikt maritimt kulturarv. Kanske är yngre inte heller intresserade av kulturarv. 
Uppstår fyrintresset först när man blir äldre? Ja, det är många obesvarade frågor. 

Om det i framtiden blir färre fyrar så kanske fyrintresset minskar ännu mer då nu-
varande ungdomar är äldre. En fyrmedvetenhet finns hos äldre personer för de har vuxit 
upp med och använt fyrar. Jag tror att det är viktigt för fyrarnas långsiktiga överlevnad 
att Svenska Fyrsällskapet jobbar ännu mer med fyrbevarande och att vi samtidigt skapar 
en fyrmedvetenhet bland unga. Därför måste vi fortsätta att göra fyrarna ännu mer 
kända genom: Blänket, hemsidan, föreläsningar, Internationella Fyrdagen, Fyrfödelse-
dagar och andra aktiviteter. Sveriges kvarvarande fyrar måste också bli mer omskrivna 
i tidningar, visade i TV, etc. Trots att fyrintresset i Sverige proportionellt sett är störst i 
världen måste det öka ytterligare.

Arbetet med att fysiskt rädda fyrarna fortsätter genom vårt kanske svåraste projekt 
hittills: Stiftelsen Sveriges Fyrar. Vi gör framsteg även om det tar tid och det finns otyd-
liga förutsättningar. Statens nuvarande utredning (den 5:e sedan 1999) har fått förlängd 
tid och skall nu lägga fram sin rapport i september 2013, vilket ger oss lite mer tid för 
lobbying. Vi fortsätter våra reguljära möten med Sjöfartsverket. Fr.o.m. vårt januarimöte 
deltar även representanter från Fortifikationsverket i dessa möten, vilket är bra för alla 
parter. Vi har också haft ett positivt möte med Riksantikvarien. 

Slutligen en uppmaning: Glöm inte ordet ”Fyrmedvetenhet”, försök intressera ung-
domar för fyrar. Vi välkomnar alla idéer!

     Esbjörn Hillberg
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Ölands Norra Uddes fyr avbemannad 1976
Evald Petersson (Utdrag ur Åkerbo Hembygdsförenings Årsbok 1977)
Ett särskilt tack till Åkerbo Hembygdsförening som ställt bilderna till förfogande.

Det svenska fyrväsendet har undergått en snabb förändring. Med elektro-
niska system kan funktioner, som tidigare krävt manuell betjäning, nu sty-
ras automatiskt. Detta har medfört, att de svenska fyrarna har avbemannats 
och fyrbetjäningen ersatts av centralt styrda och bevakade ”robotar”.

Hösten 1976 var automatiken vid 
Ölands norra uddes fyr ”Långe Erik” fär-
digutbyggd. Denna fyr blev därmed den 
första, som kopplades över datorn vid 
Kungl Sjöfartsverkets centrala fyröver-
vakning i Norrköping.

Officiellt skulle fyren vara avbeman-
nad den 1 oktober 1976, men ”barnsjuk-
domar” vid inkörningen över datorn gjor-
de att den siste fyrmästaren vid platsen, 
Gustav Olsson, fick gå kvar och övervaka 
det hela till den 23 december. För ”Långe 
Erik” var därmed epoken med manuell 
betjäning slut. 

Fyrplatsen
Fyrtornet jämte ett bostadshus omfat-
tande två lägenheter uppfördes under 
åren 1844-45. Entreprenör var en bygg-
mästare Jonas Jonsson, hemvist okänd. I 
kontraktet åtog sig Byggmästare Jonsson 
alla kostnader med några få undantag, 
däribland lanterninen med fönster, tak-
betäckningen bestående av kopparplåt 
på fyrtornet, själva fyrapparaten, samt 
en järnkakelugn för vaktrummet i tor-
net, vilket anskaffades och bekostades av 
Kongl Förvaltningen av Sjö Ärenderne. 
Byggnadsarbetena tycks ha fortskridit 

Fyrholmen vid Ölands norra udde. Den kallades tidigare Oxelholmen, eftersom där växte 
många oxelträd. Namnet ändrades sedan till Stora Grundet. Bilden tagen på glasplåt 
omkring 1948. Där fanns ingen bro då. Den byggdes inte förrän sommaren 1965.     

Foto: Evald Petersson
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planenligt och avslutats under andra 
halvåret 1845, då fyren togs i bruk. Fyr-
stationen fick då namnet Ölands Norra 
Fyrbåk. Några år senare ändrades detta 
till Ölands Norra Uddes Fyrinrättning 
och en kort tid därefter fastställdes 
namnet till Ölands Norra Uddes Fyr, 
som fortfarande är den officiella benäm-
ningen.

Tornet, som är c:a 32 m högt, är 
byggt i kalksten och vitrappat. Ett par 
år efter att det blivit färdigbyggt, upp-
täckte personalen, att det svajade vid 
höga vindstyrkor. Detta orsakade en 
viss oro, vilket framgår av en skrivelse 
från lotsdirektionen, där det infordras 
fullständiga upplysningar om de obser-
vationer som gjorts. Senare mätningar 
har visat, att det svajar ungefär 60 cm, 
då det blåser kraftigt, men detta värde 
ligger med god marginal inom säker-
hetsgränserna.

Bemanning och tjänst
Den första fyrbetjäningen år 1845 be-
stod av två man, fyrmästare och fyrvak-
tare. Dessa tjänstgjorde varje natt under 
fyringstid, varvid båda var skyldiga att 
vistas i tornet samtidigt. Den, som var 
vaktfri, kunde vila på en soffa i ett yt-
terst trångt rum strax under lanterninen.

Lampan i fyrapparaten eldades 
med rovolja och fordrade ständig till-
syn för att brinna klart. Det roterande 
linssystemet, drevs med ett lodurverk. 
Lodet, som fortfarande hänger kvar i 
den stentrumma, vilken utgör mittpe-
lare i tornet, drogs upp med vev. Efter 
en uppdragning gick urverket en och en 
halv timma.

Inspektion
Vid fördelningschefens besök på fyrplat-
serna inspekterades allt mycket noga. 
Om någonting inte var tillfredsställande 

Gamla unionsflaggan vajade på stången utanför fyrpersonalens bostäder. Bilden tagen 
senast 1905. Till vänster ses brunnsvipp och brunnskar, men där hämtades nog inget an-
nat än havsvatten. Personerna på bilden är okända.                          Foto: Arvid E Thulin
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blev det en reprimand. Uttalades den inte 
muntligen, kom den med ett brev på pos-
ten som t.ex. följande: ”Vid mitt besök å 
fyrplatsen såg jag att stenar voro inkilade 
under fönsterluckorna. Detta är fult och nog 
kunde fyrbetjeningen vara lite fintligare uti 
sitt påhitt att få luckorna sitta stadigt. Tag 
nu bort stenarne, och gör kilar af några ved-
bitar, för att i dess ställe ditsättas.”

Ibland förbisågs någon detalj av 
mindre vikt, men folk hade gott minne 
på den tiden och ingenting fick glöm-
mas. Därför kunde nästa brev låta så här: 
”Jag glömde vid inventeringen tillse att 
Svenska veckobladet fanns för åren 1873, 
1874 o. 1875, hoppas dock det allt finnes 
i behåll!” Samlade årgångar av Svenska 
veckobladet var tydligen en form av bib-
liotek, som skulle finnas på fyrplatserna 
till nytta och nöje för personalen.

Reprimand …
Kontakterna mellan fyrmästaren och 
hans närmaste chef, Lotsfördelnings-
chefen i Kalmar, upprätthölls genom en 

ganska livlig korrespondens. Disciplinen 
tycks ha varit hård och om en order 
inte utfördes till belåtenhet, kom det 
en skriftlig reprimand. I vissa fall kanske 
man kan spåra en viss negativ inställning 
till den underordnade. Speciellt under 
1870-talet tycks fördelningschefen ha 
hållit tummen på ögat på fyrmästaren. 

Allt för underdåniga uttryck i skri-
velser till Fördelningschefen uppskat-
tades inte. Ett brev från honom avslutas 
enligt följande: ”Dessutom får jag till 
framtida efterrättelse uppmana Eder, att 
vid tjenstebrefs insändande till mig, icke 
alls begagna så ödmjuka titlar, som ärad, 
ärade eller ärade skrivelsen, etc., etc., som 
Ni troligen sjelf alltför väl veten ej bör före-
komma uti tjensteskrivelser!”

…och beröm
Trots att fyrpersonalen många gånger 
togs i örat av sina överordnade, sköttes 
tjänsten på ett föredömligt sätt, som 
kunde rendera en utmärkelse av något 
slag. Detta visas av följande brev från 

Fyrmästare Andreas Krall med hustru Emilia och barnen. Från vänster: Tyra, Sten, 
Harald och Greta. Bilden tagen 1912.                                                     Fotografen okänd
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december 1885 till fyrmästare A.F. Lag-
ström. ”Sedan Kongl Majt jemlikt nådigt 
bref den 24 sistlidne Oktober, uppå Kongl 
Lotsstyrelsens framställning, funnit gott 
att, såsom ett vedermäle af sitt nådiga 
välbehag, tilldela Fyrvaktaren vid Ölands 
norra uddes fyrplats ett exemplar af silver-
medaljen av 8e storleken, med inskrift ”För 
nit och redlighet i rikets tjenst”, att i hög-
blått band med gula kanter bäras å brös-
tet, har Kongl Lotsstyrelsen till mig över-
sändt medaljen för att genom min försorg 
tillställas fyrvaktaren Nilsson. …”
   Skulle Nilsson. Emot förmodan, ej bära 
medaljen med värdighet och heder, kan 
Kongl Majt fråntaga honom densamma. 
Bandet kan delas i trenne delar, hvar-
igenom ett smutsigt kan ersättas med ett 
rent.”

Personalen utökas
Personalen hade några år tidigare utö-
kats med en man, ett fyrbiträde. En ny 
bostadsbyggnad hade uppförts. Under 
denna fanns murad källare med utrym-
me för tre hushåll. Källaren finns kvar, 
men bostaden har rivits.

I och med att fyrbiträde fanns, blev 
fyrmästaren vaktfri, utom under tiden 1 
okt – 1 april, då han gjorde 1 till 2 tim-
mars vakt per natt. Men enligt ”Instruk-
tion för tjenstgöring vid de fasta fyrarna” 
utfärdad år 1866 var han skyldig ”att 
tillse fyrens tändning och att flera gånger 
hvarje natt kontrollera lysningen genom 
besök i fyren och genom utkik på densam-
ma från något fönster i boställshuset eller 
annat lämpligt ställe. …” Då fel uppstod 
i fyren fick han alltid rycka in, eftersom 
han skulle ha de nödvändiga kunskaper-
na om fyrens skötsel. Dessutom var han 
ansvarig för att allt fungerade.

Fotogen ersätter rovolja
En stor förbättring för fyrpersonalen in-
trädde när den besvärliga rovoljan ersat-

tes med fotogen. Denna modernitet in-
fördes i början av år 1884. Med fotogen 
i behållaren behövde lampan inte passas 
så noga som tidigare, varför den, som 
hade vakt, inte behövde tillbringa hela 
tiden i fyrtornet. Det räckte ofta med att 
se till att urverket var uppdraget och att 
fylla på fotogen. Naturligtvis fick inte fy-
ren lämnas ur sikte någon längre stund, 
men det var i alla fall en klar förbättring.

Telefon
Ytterligare en modernitet kom några år 
senare enligt följande brev daterat 14 
november 1892: ”Sedan Kongl Majt i nå-
der beslutat, att en telefonledning emellan 
Ölands norra uddes fyrplats och Böda un-
der innevarande höst kommer att anbring-
as, så egen I, när ifrågavarande arbete 
förekommer, låta anbringa den blifvande 
telefonapparaten på lämpligt ställe i fyr-
platsens expeditionsrum, dock bören I icke 
ikläda Eder uppbördsmans- eller annat 
ansvar för apparaten och ledningen innan 
föreskrift derom från mig meddelas Eder.”

Till och från land
Trots att fyrplatsen genom telefonen 
kommit i närmare kontakt med om-
världen, var den ändå helt isolerad på 
den lilla ön mellan Grankullaviken och 
Östersjön. Då man skulle till affären el-

Fyrplatsen innan den nya fyrmästarbo-
staden med skolsal byggdes. Bakom de sju 
svarttallarna byggdes nya fyrmästarvillan 
år 1923.                     Foto: Arvid E Thulin
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ler kyrkan, gick alltid vägen över vattnet. 
Roddbåten var fortskaffningsmedlet. 
Den var lika viktig som provianten i käl-
laren. Man hade på ett tidigt stadium 
funnit de bästa angöringsplatserna, vilka 
sedan alltid begagnades vid färderna 
mellan Öland och Oxelholmen, som 
fyrholmen tidigare kallades. Men denna 
trafik sågs ej med blida ögon av ägarna 
till fiskvattnet i Grankulleviken.

Fiskevattensägarna vann inget gehör 
för sina krav på förbud mot fyrpersona-
lens användande av roddbåt och utsät-
tande av prickar på ägarnas vatten, ty ett 
kort meddelande till fyrmästaren daterat 
27 mars 1895 utgör svar på en förfrågan 
från dessa och lyder: ”Till svar å brefvet af 
den 19 dennes meddelas att såsom tillför-
ene vägen får tagas öfver Grankullaviken 
likaså prickar utsättas och båtar utläggas.”

1965 byggdes efter mångårig debatt 
med lotsdirektionen en bro ut till fyrhol-
men. Roddbåtarna miste med ens sin be-
tydelse som kommunikationsmedel och 
ersattes med cyklar och bilar.

Tragisk olycka i tornet
År 1899 inträffade en tragisk olycka i 
fyrtornet, varvid fyrvaktaren J.G. Hög-
lander omkom under tjänsteutövning. 
Höglander led av bråck, varför han allt 
emellanåt, då de inre organen trängde ut 
genom den brustna vävnaden, fick kasta 
sig omkull och trycka dessa tillbaka. Vid 
olyckstillfället bar han en fotogenlykta i 
handen. Denna välte omkull, då han kas-
tade sig ner, varvid fotogen läckte ut på 
golvet och antändes. Höglander kunde 
i sitt akuta sjukdomstillstånd ej avvärja 
elden, varför han omkom i lågorna.

Ett brev från augusti samma år om-
talar att hans änka tillerkänts en nådegå-
va av 18 kronor per år under fem års tid 
jämte pension. Dessa medel utbetalades 
från Flottans Pensionskassa.

Lotsbarnskolan
År 1923 byggdes en ny villa åt fyrmäs-
taren. I övervåningen inredes ett speci-
ellt sovrum åt honom samt en skolsal. 
Det fanns gott om barn i olika åldrar 
vid fyren, vilka i regel fick inackorderas 
hos någon familj i land under skoltiden. 
Det isolerade läget i förening med den 
långa vägen till närmaste skola gjorde det 
omöjligt för barnen att ta sig till och från 
skolan samma dag. För att slippa ha bar-
nen inackorderade anordnades i början 
av 1900-talet så kallade Lotsbarnskolor 
vid olika fyrplatser och lotsstationer och 
så blev fallet även vid Ölands norra udde.

Måndagen den 11 februari 1924 
startade undervisningen i Lotsbarnsko-
lan. Som lärarinna tjänstgjorde fröken 
Gerda Rydh. Hon fick disponera en egen 
liten lägenhet om 1 rum och kök, som 
tillbyggts ovanpå fyrvaktarebostaden. 
Elevantalet är ej angivet, men i en an-
teckning några år senare står att 8 barn 
deltog i undervisningen. Den 27 juli för-
rättades examen första gången, vilken 
bevistades av Lotskaptenen.

Undervisningen i Lotsbarnskolan 
pågick sedan fram till den 13 juni 1931, 

Elever i den nybyggda lotsbarnskolan på 
Ölands norra udde. Främre raden från 
vänster: Asta Sandin, Britta Krall och Erik 
Andersson. Bakre raden från vänster: Hans 
Sandin och Olof Sandin.       Fotograf okänd
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då examen förrättades sista gången. Vid 
denna examen fanns endast 2 elever, 
Asta och Märta Sandin.

Skolsalen stod sedan till Lotsverkets 
disposition och användes för inkvarte-
ring av de arbetare, som vissa tider sva-
rade för ombyggnad och underhåll av 
fastigheter och maskiner. För några år 
sedan inreddes skolsalen till sovrum åt 
fyrmästaren.

Bifyr
Hösten 1930 installerades en s.k. bifyr i 
ett av de norra fönstren i fyrtornet. Den 
tändes första gången den 26 januari 1931, 
då lysbojen vid Ölands norra grund intogs 
för vinterperioden. Den tändes sedan all-
tid, då nämnda boj var intagen eller ur 
funktion. Från och med elektrifieringen 
av fyren har bifyren varit i drift året om.

Egna husdjur
Fyrpersonalen hade egna husdjur till en 
bra bit in på 1900-talet. Det fanns tre 
små ladugårdar belägna öster om bostä-
derna. Varje familj hade svin och höns. 
En av fyrvaktarna höll sig även med en 
ko en tid. Av ladugårdarna finns bara en 
del av den ena kvar, vilken används för 
vinterförvaring av båtar.

Dricksvatten
Vattenfrågan har alltid varit ett stort 
problem vid fyrplatsen. Brunnar har 
grävts, men har ej kunnat användas, ef-
tersom de endast givit saltvatten. I bör-
jan av 1940-talet anlade fyrpersonalen 
en vattenledning genom Grankullaviken 
fram till en brunn, som hade grävts ett 
par hundra meter från stranden på den 
öländska kusten, men även denna brunn 
fick kasseras efter en tids användning, 
enär vattnet höll för stor salthalt.

Vid renovering av bostäderna på 
1950-talet byggdes en större cistern av 

cement under markplanet. Till denna 
leddes genom ett reningsfilter det regn-
vatten som samlades upp via stuprören 
från taken. Regnvatten användes fram till 
omkring 1970, då reningsanläggningen 
blev utdömd. Sedan har färskvatten från 
kommunens pumpverk transporterats ut 
till fyren med tankbil och fyllts på i den 
stora cisternen. 

El och automatisering
År 1910 blev fyrplatsen utrustad med 
mistsignalanläggning och den 25 no-
vember kördes denna första gången vid 
dimma. 

1946 elektrifierades fyren. Radiofyr 
installerades och den ena av råoljemoto-
rerna till mistmaskineriet ersattes med en 
elektrisk motor, vilket möjliggjorde ögon-
blicklig start. För att fyren ej skulle vara 
släckt vid eventuella strömavbrott, in-
monterades en semidiesel med generator. 
Denna försåg fyrlampan och radiofyren 
med ström. Sirenen fick vid sådana tillfäl-

Fyrens linssystem. I centrum satt en glöd-
lampa på 1000 W. Vid sidan av denna 
satt en reservglödlampa som vreds i arbets-
läge när den första lampan var utbrunnen. 
Samtidigt gick signal till vakthavande fyr-
vaktare.                      Foto: Evald Petersson
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len köras med den återstående råoljemo-
torn. Elektrifieringen blev en klar förbätt-
ring för personalen, men ställde samtidigt 
större krav på deras tekniska kunnande.

I samband med automatiseringen 
utbyttes alla maskiner för mistsignale-
ringen. Nya dieselmotorer och generato-
rer för reservkraft inmonterades. Dessa är 
så dimensionerade, att de även förser bo-
städerna med elström vid avbrott på det 
ordinarie nätet. Den gamla omfångsrika 
radiofyren ersattes med en modern dito.

Av allting fanns dubbla uppsätt-
ningar för att eliminera driftavbrott. 
Startar inte en motor, så kopplas den 
andra automatiskt in. Slocknar en lampa 
i fyren, förs den åt sidan och en annan 
matas fram och tänds.

Avbemanning
Hösten 1976 avbemannades fyren. För 
underhåll och reparation kommer spe-
cialutbildade tekniker i bil eller heli-
kopter. En speciell landningsplatta för 
helikopter har anlagts intill maskinhu-
set. Övernattningsrum och pentry har 
inretts åt teknikerna i ena ändan av ma-
skinhuset. Där finns rinnande varmt och 
kallt vatten samt elspis, elvärme, radio, 
TV och telefon.

Den sista besättningen
Den sista besättningen vid Ölands norra 
uddes fyr bestod av: Fyrmästare Gus-
tav Olsson, Njurunda, bitr. fyrmästare 
John Lund, Lerberget, fyrvaktare Hans 
Pettersson, Burgsvik. Olsson och Lund 
upprätthöll sedan samma befattningar 
vid Kullens fyr, medan Pettersson pen-
sionerades.

Fyrmästarna i kronologisk ordning 
sedan starten 1845 till automatiseringen 
1976: Ekström, G.A. Hagström, A.F. Lag-
ström, A. Krall, A. Bäckström, P. Öster-
ström, T. Samuelsson, Y. Holmberg, K. An-
dersson, G. Olsson. Mellan Lagström och 
Krall kan möjligen någon okänd fyrmäs-
tare ha tjänstgjort. Här saknas uppgifter.

SMHI
Ölands norra udde har gamla anor be-
träffande meteorologiska observationer. 
I SMHI:s arkiv i Norrköping finns alla 
journaler bevarade ända sedan stationen 
startades i juli 1854. Den långa obser-
vationsserien gör att stationen är ytterst 
värdefull ur klimatologisk synpunkt, och 
med sitt strategiska läge mellan fastlan-
det och Gotland är den en viktig punkt 
på prognoskartan.

Teckengivaren till radiofyren på Ölands norra udde. Den var kopplad till en mast c:a 20 m 
väster om fyrtornet. Till höger: Detalj av mistsignalsanläggningen.       Foto: Evald Petersson
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Landsorts fyr åter igen i sin glans dagar
Magnus Rietz/Baltic Sea Geographic

Efter att ha stått insvept som en konstin-
stallation av Christo i dryga fyra månader 
fick fyren på Landsort åter se dagens ljus 
i början av november 2012. Nattens mör-
ker också för den delen vilken i egentlig 
mening är det den är satt att härska över. 
Sedan täckelsen fallit kunde den magnifika 
fyrbyggnaden visa upp sig i ett skick och fa-
son som är en ren fröjd för ögat att uppleva. 

Mycket omfattande åtgärder har 
nerlagts för att vårda såväl fyrbyggnaden 
som dess tekniska utrustning. Utvändigt 
som invändigt har väggliv blästrats ner 
till sten följt av senare utvärtes putsning 
med kalkcement samt avfärjning av den-
samma. Resultatet är ett skinande vitt 

stentorn med nymålad toppkon i rött. 
Inte olikt en gräddbakelse med något rött 
sött på toppen. Vidare har linslagring, 
koppartak och lanterninglas också getts 
en översyn och förunnats vissa behövliga 
utbytesdelar. Av denna anledning behö-
ver vi nog inte frukta någon nersläckning 
av fyren under överskådlig tid framöver.

Det är synnerligen glädjande att så-
dana här vidlyftiga resurser ägnas våra 
finaste fyrar. Faktum är att det inte står 
så illa till med dessa runt våra kuster som 
många kanske uppfattar. Visst finns det 
en handfull nedläggningshotade fyrar 
inom landets gränser men i ett interna-
tionellt perspektiv står sig Sveriges fyrar 
än så länge rätt gott i fråga om skick och 
skötsel. Och det finns fler exempel på 
andra välrenoverade fyrar. Ölands Södra 
Udde, Hållö, Utklippan, Huvudskär, Tyl-
ön m.fl. är några som fått sig rejäla åt-
gärdsprogram de senaste två-tre åren. 

Till detta kommer också att ett 
växande antal mindre s.k. farledsfyrar 
överlåts åt frivilliga krafter att sköta och 
driva vidare. Det råder härvid knappast 
brist på entusiaster. Tvärtom ansöks det 
årligen om att få överta ett antal olika 
fyrar som på ett eller annat sätt kommit 
att betraktas som överflödiga eller obso-
leta för sjöfarten. Ofta nog beviljas också 
detta men med vissa restriktioner. Den 
nautiska korrektheten måste naturligtvis 
beaktas. Annars kan vi komma att segla 
omkring i en skärgård omgivna av tivoli-
fyrar. Det är det nog ingen som vill. Här 
är just Landsorts fyr ett föredöme att ta 
höjd på och rätta sig efter. Distinkt ka-
raktär, ljusstark samt ett välvårdat yttre.

Landsorts fyr efter renoveringen.
Foto: Magnus Rietz
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Mitt intresse för fyrar, från barnsben fram till idag
Petter Cottman

Havet och allt där omkring är något som 
alltid fascinerat och intresserat mig, ända 
sedan jag var ett litet barn. Jag minns att 
jag alltid kände en speciell känsla då jag 
kom ut på vattnet. En känsla som är väl-
digt svår att sätta fingret på och beskriva 
med ord. Men jag är säker på att många 
av er som läser texten precis förstår vad 
jag menar.

Hur mitt intresse för fyrar startade 
är jag inte helt säker på att jag minns, för 
det var så tidigt som i 7- 8 års ålder. Utan 
att jag själv kommer ihåg det, men som 
mina föräldrar berättat för mig så var jag 
som liten väldigt nyfiken på kyrkor och 
klocktorn. Så fort vi åkte eller gick förbi 
en kyrka så ville jag genast gå in och titta 
i den. Kanske har detta något att göra 
med att intresset blev så starkt för fyrar 
då jag senare upptäckte havet. 

Jag är född och uppvuxen i Uppsala så 
det var inte särskilt ofta som jag vista-
des vid kusten. Men jag tror mig veta 
att första gången jag upptäckte en fyr 
var när jag såg Mumin på TV, ”Pappan 
och havet”. Större delen av handlingen 
utspelar sig vid den ensliga ön där fyren 
är belägen. Och jag kommer ihåg att jag 
blev så fascinerad av fyren och dess sve-
pande ljus.

Under min barndom var fotboll ett 
stort intresse men också musik - både att 
lyssna och att spela själv, men det som 
tog upp den mesta delen av min tid var 
intresset för fyrar. Jag ritade mängder 
av teckningar på existerande och påhit-
tade fyrar och samlade på sjökort. Jag 
kan tänka mig hur förvånade de blev på 
bokhandeln när en liten grabb kommer 
in och vill köpa ett sjökort över Ålands 

Marianne Brus och jag i Understens lanternin. En stor dag för en liten grabb 
att både få komma upp i fyren och flyga helikopter.        Foto: Sjöfartsverket
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Hav för sin hopsparade månadspeng. Jag 
lyssnade på sjörapporten på radio och 
drömde mig bort till alla de platser som 
där nämndes. Senare började jag också 
brevväxla med Marianne Brus som var 
fyrvaktare på Understen. Det var även 
där jag själv skulle bli fyrvakare när jag 
blev stor. Jag tillsammans med min svar-
ta katt Miriam. Understen var min abso-
luta favoritfyr. Senare fick jag även pri-
vilegiet att tillsammans med min pappa, 
Marianne och folk från Sjöfartsverket 
flyga helikopter ut till Understen för att 
besöka fyrplatsen. Folket på Sjöfartsver-
ket hade blivit så imponerade (säkert 
även med en gnutta förvåning) över ett 
arbete - i vilket jag sammanställde mas-
sor av fakta om svenska fyrar - som jag 
hade skickat till dem att de valde att 
göra ett reportage i sin tidning Sjörap-
porten om mig och själva besöket. Jag är 
inte säker, men jag tror att jag var runt 
11 år då.

Mina föräldrar var även till stor 
hjälp för mitt intresse. De köpte fyr-
böcker till mig i födelsedagspresent och 

i julklapp. Vi gjorde utflykter till Åland 
med Eckerö Linjen så jag kunde spana 
mot min favoritfyr med kikaren. Många 
besök på fyrplatser blev det under min 
barndom, vid Roslagskusten, Gotland, 
Öland och Västkusten. Jag tror faktiskt 
att mitt intresse för fyrar även smittade 
av sig lite på mina föräldrar.

Idag är jag 26 år och intresset för 
fyrar och havet finns fortfarande kvar 
hos mig även om det förändrats. Det 
är fortfarande starkt, men kanske inte 
på samma sätt som när jag var liten. Jag 

Märkets fyr. Halva fyren ligger på svenska 
sidan och halva på finska, men den är finsk. 
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har kvar alla teckningar, kartor, foton, 
observationsanteckningar och urklipp. 
Och den där speciella känslan infinner 
sig fortfarande hos mig lika starkt varje 
gång då jag kommer ut på havet och be-
söker en fyr.

Drömmen jag hade när jag var li-
ten om att bli fyrvaktare på Understen 
kommer knappast att slå in, trots min 
dåvarande beslutsamhet för det hela. 
Katten försvann för många år sedan och 
utvecklingen när det kommer till fyrar 
har inte riktigt gått i den riktning som 
jag hoppats på och önskat. Det gör mig 
bekymrad att läsa om fyrplatser som 
hotas av förfall, nedsläckning och privat 
försäljning.

Något som gav mitt fyrintresse lite 
extra nytändning var när jag nu under 
våren skrev en B-uppsats på Stockholms 
Universitet inom ämnet Geografi. Det 
var kul och nästan lite nostalgiskt att 
plocka fram och bläddra igenom min 
samling av fyrböcker igen. Det väckte 
många minnen till liv och även själva 
intresset. Uppsatsen behandlade frågan 
om varför svenska fyrar och fyrplat-
ser bör bevaras. Förutom all den litte-
ratur jag hade att tillgå så var Esbjörn 

Hillberg, som jag intervjuade, till stor 
hjälp angående ämnet. Efter det har jag 
också förstått vilket bra och viktigt jobb 
Svenska Fyrsällskapet gör. En organisa-
tion som jag nu ska gå med i, och som 
med all sannolikhet kommer att bidra 
till att fyrintresset finns kvar för mig 
även i framtiden.



17

Årets VIPP 2013

Till
Johnny Söderlund 

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat tilldela Johnny Söderlund: 

Årets VIPP 2013

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

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:

”Johnny Söderlund valdes 1996 till Svenska Fyrsällskapets förste sekreterare och 
fortsatte sitt arbete inom styrelsen till mars 2005.

Johnnys stora fyrintresse började innan Fyrsällskapet grundades då han forskade 
och skrev sin första fyrbok om Valö fyr och fyrplats tidigt 1996. Han fortsatte 
sin forskning och publicerade 2001 en bok om Vinga fyr- och lotsplats. Hans 
intresseområde vidgades till sjömärken. Johnny åkte runt Sveriges kuster, paddlade 
ut till och dokumenterade sjömärken. År 2007 publicerade han Sveriges mest 
omfattande bok om sjömärken.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Johnny Söderlund ”Årets VIPP 2013” 
visa sin uppskattning för hans mycket omfattande forskning om och engagemang i 
Sveriges fyrar och sjömärken samt för hans arbete under många år i Fyrsällskapets 
styrelse.”   

Göteborg den 27 februari 2013

Esbjörn Hillberg  
Ordförande



18

Paris – fyrarnas huvudstad
Magnus Rietz

Tro det eller ej – i världsstaden Paris står världens högsta fyr 

– nämligen Eiffeltornet självt i egen hög skepnad. Detta 
är det nog inte många som känner till. Längst upp på 
toppen sitter en synnerligen stark rotationsfyr och för 
fransk fyrbyggnadskonst elegant vidare på högsta nivå.

Redan från början utrustades Eiffeltornet med en 
stor lanternin och tillhörande linsapparat. Idag har denna 
monterats ned och ersatts av en modernare apparatur 
men med samma styrka och funktion.

I Paris byggdes på 1800-talet både gi-
gantiska fyrtorn samt tillverkades tu-
sentals linser av olika ordningar och 
exporterades till världens alla hörn och 
kuster. Fyrtornen var alla av demonter-
bar typ som efter tillverkning togs isär 
och packades ihop till hanterbara kollin 
vilka väl anlända till slutdestination sat-
tes ihop igen till full funktion. Till vårt 
eget land importerades ett stort antal 
fyrlinser vilka fortfarande sitter kvar i 
åtskilliga av våra fyrar. Se bl.a. Hoburgs 
lins. I vårt grannland Estland står Takhu-
nas resliga fyr levererad från Paris enligt 
ovanstående tillvägagångssätt och spri-
der sitt ljus långt ut över Finska Viken.

Under större delen av 2012 hölls i 
Musée National de la Marine i Paris en 
förnämlig utställning på ämnet fyrar - 
”Phares”. Detta museum är absolut inget 
fyrmuseum i egentlig mening. Utställ-
ningen var dessvärre bara av tillfällig ka-
raktär men väl värd en resa ändå, minst 
sagt. Med tankar runt ett eventuellt 
framtida svenskt permanent museipro-
jekt erbjöds här en fantastisk inspiration 
på högsta kreativa och estetiska nivå. 
Stora resurser hade ställts till förfogan-
de och de flesta tillvägagångssätt inom 
visuell presentation fanns att avnjuta. 

Historiska dokument och redogörelser, 
film, bildspel, modeller, föremål, berät-
telser, ett ljussatt linsgalleri samt inte 
minst en synnerligen välförsedd musei-
shop där hundratals Euro utan ansträng-
ning kunde spenderas om man inte såg 
upp, eller rättare sagt ner, i plånboken.

Tråkigt nog rådde ett rigoröst foto-
förbud på utställningen vilket tedde sig 
svårt att förstå. Bifogade bild tjuvplåta-
des med dold kamera och nära nog med 
livet som insats. Man hade verkligen 
önskat att kunna delge Blänkets läsare 
lite mer av skönheterna. Men nej, fran-
ska säkerhetsvakter med sladd i örat flir-
tar man inte bort hur som helst…

Vi får ta med oss synintrycken i min-
net som inspiration till något eget att 
snickra på här hemma istället.
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Ett framtida fyrmuseum i Sverige!
Magnus Rietz

Men i en sådan historiskt belastad fyrna-
tion som Sverige vore det minst sagt på 
sin plats med ett museum särskilt tillägnat 
vår fantastiska flerhundraåriga kultur av 
fyrbyggnation, drift och tekniska landvin-
ningar. Ett museum är viktigt ur många 
synpunkter. Inte blott blir det en besöks-
plats för människor intresserade av ämnet 
fyrar. Nej, lika viktigt med ett museum 
är att det i sig självt får bilda en informa-
tionsbank där allt samlas på ett ställe. Såväl 
fysiska föremål som olika slags dokument 
och bildmaterial liksom naturligtvis ned-
tecknade erfarenheter och upplevelser 
från människor som bär på sådana. 

Ett museum fungerar också som en 
slags institution som naturligt lockar till 
sig värdefullt material som människor 
har i sin ägo och kanske inte vet vad de 
ska göra av annars. Så också med övrig 
avlagd materiel från exempelvis myn-
digheter som tyvärr ofta går förlorad i en 
städiver där fantasin inte sällan slutar vid 
återvinningsstationen för vidare trans-
port till värmeverk eller nedsmältning. 

Det finns ruggiga exempel på detta 
från en inte alltför avlägsen tid. T.ex. skro-
tades stora mängder antika fyrbrännare 
när Sjöfartsverket flyttade från Stock-
holm till Norrköping på 1970-talet. 
Man fick 1:75 per kilo mässing som bars 
bort säckvis för nersmältning. Liknande 
öde mötte buntar med handlaverade 

Sverige har en handfull inrättningar där det förekommer mindre samlingar 
av historiska fyrföremål, dokument och viss annan slags information om 
i första hand lokal fyrhistoria. Förutom på några av våra större maritima 
museer finns det att upptäcka även trevliga mindre utställningar om fyrar på 
en del hembygdsmuseer – bl.a. i Öregrund, Älmsta, Bergkvara, m.fl. platser. 
Även några av de fyrplatser som tidvis är bebodda kan ibland förevisa sin 
historia i ord, bild och föremål.

ritningar till fyrbyggnader. Så sent som i 
slutet av 90-talet fann undertecknad en 
hel klase med fasadlyktor av brons i en 
skräpcontainer utanför fyrverkstaden på 
Rosenvik. För att inte tala om vad man 
gjort av alla gamla klenoder till fyrlinser. 
Pjäser som idag är värda hundratusentals 
kronor eller är helt ovärderliga.

Självklart är det ingen lätt uppgift 
att inrätta ett museum. Men vad är lätt 
när det gäller att bevara fyrkultur? Och 
är lätt alltid bra? Hårt ihärdigt arbete 
är ofta både roligare och på sikt mer 
givande. Engagemang inom vad det än 
vara må är hälsosamt och förenar män-
niskor som inget annat. Djupa intressen 
är dessutom alltid roligast att dela med 
andra. Det har om inte annat Fyrsäll-
skapets drygt femtonåriga historia vi-
sat. Varför skulle annars drygt tretusen 
personer vara eller varit angelägna att få 
deltaga i en sådan smal intresseförening?

Det mest elementära med att in-
rätta ett fyrmuseum blir naturligtvis att 
finna lokaler på en lämplig plats. Helst i 
kontakt med hav på ett eller annat vis. 
Annars kan det nog kännas lite konstigt. 
Dalénmuseet i Stenstorp, all dess fina 
fyrhistoria till trots, lider nog lite av från-
varon av saltvatten mitt i Västergötland.
Besöksunderlaget bör också beaktas. 
Välbesökta museer är livskraftigare än 
gamla glömda och dammiga. 
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Slutsats – ett fyrmuseum bör ligga an-
tingen i Stockholm eller i Göteborg.

Initiativet till det bör, och kan, nog 
endast tas av Svenska Fyrsällskapet. 
Gärna i samarbete med en annan erfaren 
institution och gärna med något företag 
eller inrättning som har teknisk och/eller 
historisk anknytning till ämnet. Sådana 
samarbeten blir oftast de mest långliva-
de samt ger en kontinuerlig och natur-
lig återkoppling mellan de inblandande. 

Här finns att lära av t.ex. Nobelmuseum 
som uppvisar en fantastiskt livaktig 
exponering av historiens nästan tusen 
Nobelpristagare. Från och med år 2012  
också med konkreta föremål i ämnet fyr-
teknik. Annan fördjupad inspiration kan 
inhämtas från verkliga och existerande 
fyrmuseer runt om i världen. Det finns 
faktiskt sådana i de flesta större sjöfarar-
nationer. Då borde det vara dags för ett i 
Sverige också.

Årets frimärke 2012

Svenska Postens tävling ”Årets frimärke 2012” är avgjord. Vinnare blev frimärket 
med Raul Wallenberg. På en mycket hedrande 2:a plats kom frimärket med 
Kustbevakningens spaningsflygplan vid Fyren Häradskär med Kustbevakningsfartyget 
Arkö 833 ur serien Norden vid havet - Livet på havet.

      Insänt av Lasse Sjölander

Några länkar där du finner fler fyrfrimärken
www.filateli.info/artiklar/index.php?page=1206242318_fyrar-pa-svenska-frimarken
www.lighthousestampsociety.org/
www.leuchtturm-welt.net/HTML/LTPHILA/PHILA.HTM#S

      Leif Elsby
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     Missade du detta?

Vi efterlyser
fyrplats-/fyrpersonalfotografier, fyrvykort, fyrböcker etc.

Vi tror att det på vindar och andra platser hos många, där det bott/bor f.d. 
fyrpersonal och deras släktingar, finns fotografier, fyrminnessaker och lådor 
med fyrdokumentation. Tyvärr slängs mycket av detta vid vindsröjningar och 
då någon avlider.

I Svenska Fyrsällskapets stadgar står det att vi bl.a. skall verka för bevarande 
och dokumentation av fyrar, etc. Vi vill skapa ett Nationellt Fyrmuseum och 
ett fyrbibliotek. Under åren har vi fått en hel del saker till skänks som vi 
förvarar i vårt lilla kontor på Postgatan i Göteborg. Vi har sålunda redan lagt 
en grundsten för detta projekt. Esbjörn Hillberg har kanske också den största 
samlingen av fyrböcker i världen som med tiden kommer att skänkas till 
detta fyrmuseum. 

En annan viktig sak i bevarandearbetet är den stora databas med all fyrper-
sonal i Sverige som Maria Elsby håller på att skapa. I den lägger vi också in 
fotografier på de som bodde på fyrplatserna. Se www.fyr.org, klicka sedan på 
”Fyrpersonal” så kan du se vad vi hittills har lagt in. 

Vi hoppas att många som läser detta upprop skall skänka oss sådant som vi 
försöker rädda nämligen: minnesanteckningar/journaler från fyrplatser, fo-
tografier på fyrpersonal och deras närstående samt på fyrplatser, böcker och 
annan dokumentation om fyrar samt vykort med fyrar på. Om du skänker 
fotografier skulle vi uppskatta om du bifogar en lapp med: var bilden är ta-
gen, ungefärligt datum när fotot togs, namn och om möjligt födelsedatum på 
ev. personer på bilden samt givarens namn och anknytning till personerna/
platsen.

Det kan mycket väl hända att den som äger bilden vill ha den kvar i sin ägo. I 
så fall hoppas vi att vi kan få låna den och skanna in den för att bevara fotot 
i vårt bildarkiv.

Vi ber att du som vill hjälpa oss kontaktar Maria Elsby (0523-22139) vad 
gäller fyrpersonal eller Esbjörn Hillberg (031-972148) om övriga saker. 

Vad ni än gör släng inte bort gamla fyrgrejor!        

     Maria och Esbjörn
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Fyrplatsen Grimskär i Kalmarsund
Bakgrundsmaterial personal: Maria och Leif Elsby. Text och teckningar: Leif Elsby.

Det lilla Grimskär utanför Kalmar har 
i långa tider haft militär betydelse. Där 
har även funnits lotsplats och fyr. Fyr-
platsen drogs in år 1941. Då hade fyr-
folk bott och verkat där i 90 år. Idag 
minner nästan inget om detta. 

Skäret Grimskär
Grimskär är ett litet skär i Kalmarsund, 
en kilometer sydost om Kalmar slott. 
Det strategiska läget har gett det bety-
delse fram till nära nutid. På 1560-talet 
befästes det till skydd för Kalmarsunds 
södra inlopp. Det utsattes för inte mind-
re än 19 belägringar åren fram till 1822, 
det år som Grimskär avfördes från rikets 
fasta försvar. Drygt hundra år senare 
kom skäret att utgöra en militär minsta-
tion och som sådan var den hemlig. Det 
var mellan åren 1943 och 1988. Idag är 
detta ett museum under mark. 

Av fästningsverk och fyrplats åter-
står idag endast vallarna, en husgrund 
och hamnen, som är ett populärt ut-
flyktsmål för det rörliga friluftslivet. 

Farleden genom Kalmarsund går 
strax intill Grimskär. Vattnen i närheten 
är grunda och svårnavigerade. 

Fyrplatsen Grimskär
Sedan länge fanns på Grimskär ett stång-
märke som hjälp för insegling till Kalmar 
hamn. År 1837 övertog Lotsverket skä-
ret från militären. Där byggdes ett vakt-
hus för lotsarna. På detta uppfördes en 
fyr som underhölls av stadens skeppare. 
Fyren utgjordes av en lykta som sattes på 
lotsstugans yttervägg mot leden. 

Grimskär ligger på västra sidan av Kal-
marsund, c:a 1000 m utanför slottet. Fyr-
belysning och leden genom sundet genom-
gick stora förändringar åren 1939-1940, 
år med krig och oro.

Borgholm

Ölands 
Södra Udde

Ölands 
Norra Udde

Segerstad

Högby

Kapelludden
Ispeudde

Visby

Kalmar

Oskarshamn

Dämman

Grimskär

Utgrunden Fsk

Garpen

Utklippan

Ölands Södra 
Grund Fsk

Kalmar

Öland

Grimskär

Kalmar slott

Farleden går strax ost om Grimskär.
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År 1851 byggdes ett nytt kombinerat 
fyr- och boningshus. På taket sattes en 
lanternin. I denna fanns oljelampa med 
sideralspegel. Man anlade en brunn och 
en båthamn. Lotsarnas vakthus blev till 
uthus. Fyrplatsen fick fast bemanning. 

År 1865 övervakade på plats och 
ställe den då unge Nils Gustaf von Hei-
denstam anläggandet av sin första fyr-
plats. Han kom att bli en legendarisk 
chef för Lotsverkets Fyringenjörskontor. 

Då uppfördes en ny fyr i form av ett 
fristående torn i trä. Det målades i vita 
och röda fält. Lanterninen inrymde en 
trumlins av 4:e ordningen (500 mm Ø) 
med krona (5 ringar) och krans (3 ringar) 
samt oljelampa. Den gamla lanterninen 
togs bort. 

Man byggde ett nytt uthus, en bryg-
ga och en båtslip. 

År 1871 tillkom en matkällare och 
ett nytt dass. 

Enligt fyrlista från år 1872: ”Linsfyr 
med fast sken. Fyrapparaten: 4:de ord-
ningens lins-. Fyrljusets höjd över vat-
tenytan: 48 fot (14,4 m). Fyrtornet: av 
trä, 8-kantigt, rutigt rött och vitt. Lys-
vidd: 10 till 12 (distans)minuter. Grun-
dens höjd över vattenytan: 15 fot (4,5 
m). Lysfält: runtom horisonten. Tornets 
höjd från grund: 40 fot (12,0 m).

Fyrtornet står på Grimskärs gamla 
skans utanför södra inloppet till Kalmar 
redd. Fyren lämnar fartyg, kommande 
såväl söder som norrifrån, god rättelse i 
farleden genom sundet och till Kalmar. 
Tornets sidor är målade i omväxlande 
röda och vita rutor. Fyrbetjäningens bo-
stadshus ligger väster om fyren och har 
södra gaveln vit, men övriga sidor röda. 
Sydostvart från fyrtornet ligger ett grå-
målat hus med ställning för signalkula 
för härstädes uppassande lotsar. På fyr-
platsen finns gonggong för signalering 
under tjocka.” 

Sideralspegeln är en reflekterande anord-
ning som ger en runt horisonten lika stark 
skiva av ljus. Den uppfanns av fransman-
nen Bordier-Marcet år 1809. 

Sideralspegeln består av en övre och 
en undre krökt spegelyta, lite påminnande 
om två grytlock. Gapet mellan dem har 
en form erhållen av en horisontellt roterad 
parabel. I figuren är den inre delen av den 
högra, tänkta parabeln utritad för att visa 
principen, liksom strålgången. I centrum av 
gapet mellan speglarna placeras ljuskällan, 
vanligen en oljelampa eller fotogenlampa. 

Sideralspegeln ger en skiva av ljus lik-
nande den som erhålls med en trumlins. 
Men trumlinsen uppfanns c:a 20 år senare. 

Grimskär med fyrtornet som uppfördes år 
1865. Litografi från 1870-talet.

Fyrtornet uppfört i trä år 1865 var målat i 
röda och vita fält. Här på bild från 1872.
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År 1880 uppfördes en direktionsfyr på 
norra stranden av Grimskär. På en ställ-
ning sattes en lampa med parabolisk 
spegel, vilken varnade för grunden Gry-
tan och Prästör. 

År 1881 uppfördes på Kalmar hamn-
kaj två lyktor som bildade en enslinje. 

År 1884 höjdes trätornet genom en 
påbyggnad. En linsapparat lyste för farle-
den söderut, en annan lyste för farleden 
norrut. Linsen av 4:e ordningen flyttades 
till Utlängans fyr. Fyrplatsens gonggong 
byttes ut mot en handdriven mistlur. 

År 1892 uppfördes en fotogenbod. 
Oljelampan byttes mot en för fotogen. 

År 1893 togs direktionsfyren bort. 
År 1914 fick fyrplatsen telefon till 

Kalmar. 
År 1931 drogs Grimskärs lotsplats  

in. Den hade då varit i drift i 96 år. 
År 1935 drogs en kraftkabel till 

Grimskär. Fyren försågs med elektriskt 
ljus. Den handdrivna mistluren byttes ut 
mot elektriskt driven tyfon. Samma år 
blev Grimskär byggnadsminne. 

År 1939-1940 märktes farleden ge-
nom Kalmarsund ut med 5 nya kassun-
fyrar och 3 lysbojar. Leden rätades och 
muddrades till större djup. Grimskär er-
sattes av kassunfyren Skansgrundet. 

År 1941 släcktes fyren på Grimskär. 
År 1953 såldes byggnaderna. Inga 

byggnader finns idag kvar på Grimskär. 

Två bilder från tiden 1884-1893. Fyrtor-
net från år 1865 höjdes och målades vitt 
år 1884. Direktionsfyren på den norra 
stranden byggdes år 1880 och revs år 
1893. På den övre vinterbilden ses en man 
gå på isen. Kalmar slott ses i bakgrunden. 

Satellitbild i nutid över Grimskär. Skan-
sen mäter 60 meter diagonalt från spets till 
spets. Isskruvning och stormar går hårt åt 
vallarna. Grunden utgörs av stenskravel. 

Hamnen

HusgrundFyrens 
plats

Kalmar hamn med Tjärhovet år 1922 med 
Grimskär i bakgrunden. Vy mot söder.

Grimskär
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Fyrpersonal och lotsar
Från början levde man ganska tätt inpå 
varandra. Mellan lotsarnas uppassnings-
hus och fyrpersonalens boningshus var 
det bara några meter. Lotsarna kom och 
gick beroende på fartygstrafiken. 

De flesta fartygen skulle söderut 
eller norrut längs leden genom Kalmar-
sund. En del skulle in till hamnen i Kal-
mar. Lotsens roll var att säkert leda dem 
dit de skulle och där eventuellt näste 
lots tog över och fortsatte. Sedan fick 
den avgående lotsen vänta på nästa upp-
drag eller ta sig ”hem” bäst han kunde 
och från början på egen bekostnad. 

Att lots fanns att tillgå på Grimskär 
markerades från en ställning med hissad 
signalkula. När alla var ute på uppdrag 
firades kulan ner. 

Lotsarna använde Grimskärs hamn 
och passningshus fram till år 1931. Där-
efter hade de sina båtar i Kalmar hamn. 
Där fick lotsarna också ett litet hus där 
de hade tak över huvudet och kunde vila 
och invänta nästa lotsning. 

Då lotsarna flyttat från Grimskär för-
svann mycket av ”pulsen” och skäret kom 
att upplevas mera som ”vid sidan av”. 

Uniform och blåställ
Fyrfolket använde uniformen bara när 
man skulle vara ”fin”. Den togs på inför 
besök av prominenta personer eller när 
man skulle in till Kalmar. Annars gick 
man i arbetskläder. 

Proviant och vatten
Läget nära ett samhälle och de korta 
kommunikationerna över skyddat vat-
ten gjorde att Grimskär aldrig upplev-
des som en ”isolerad klippa mitt i havet”. 
Tvärtom. När man skulle proviantera 
tog man sin båt den korta distansen in 
till hamnen i Kalmar. Därifrån var det 
inte långt till de affärer som en ”storstad” 
kunde erbjuda. Kunde det vara bättre? 

Man hade på Grimskär egen brunn. Men 
den gav bräckt vatten. Vatten att dricka 
hämtade man därför från Kalmar. 

Skola
Det fanns nästan alltid barn på fyrplatsen. 
De gick i skola hos fröken Jonsson i Kal-
mar. Höst och vår roddes de in. Vintertid 
gick de över isen till slottet. När den var-
ken bar eller brast blev det ingen skolgång. 

Högmässa
När inte is och väder gjorde det omöjligt 
att ta sig till Kalmar fick man vackert fin-
na sig i att man skulle in till staden och gå 
i högmässan på söndagen. Man kunde till 
skillnad från andra fyrplatser inte skylla 
på att det tog för lång tid så att man inte 
hann tillbaka för att göra fyren klar för att 
tända lågan vid mörkrets inbrott. De få-
taliga gånger som vädrets makter gjorde 
resan omöjlig kom man inte undan för 
det. Det föll då på fyrmästaren att leda 
andakten och läsa predikotexten. 

Ingeborg Jonsson med sin kisse. Hon var 
född 1863 i Stockholm, kom till Kalmar 
1865, död 1942. Vid 15 års ålder öppnade 
hon privatskola. Först fyra barn i två år. 
Läsning, skrivning, räkning och handarbe-
te. Sedan tog hon in stugan full. 32 stycken 
flickor och pojkar. Folkskolans ämnen och 
handarbete. De satt på långbänkar i stora 
rummet. Här gick barnen från Grimskär. 
Foto via Kalmar Museum: Robert Andersson 
18/6 1939. 
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Konfirmation
När barnen blev så gamla att de skulle 
”läsa för prästen” fick man ta sig till kyr-
kan i Kalmar. Sedan, när det var dags, 
följde konfirmationen, även den i staden. 

Då var man så vuxen att man kunde 
ta tjänst som piga eller dräng, eller varför 
inte som extra fyrbiträde. Myndig på rik-
tigt blev man först då man fyllde 21 år. 

Telefonen
Grimskär fick telefon år 1914. Man till-
hörde därmed de första fyrplatser som fick 
åtnjuta denna omvälvande uppfinning och 
som för många bröt en påtvingad isolering. 

Mistsignalering
Mistsignaleringen, från början med hand-
kraft, krävde att man dygnet runt skulle 
vara påpasslig. I övrigt var tjänsten rela-
tivt lindrig på Grimskär. 

Personal
På fyrplatsen har personal bott och ver-
kat i 90 år. Den förste fyrmästaren på 
Grimskär var Gustaf Westin. Han var 
född i Kalmar år 1824 och tillträdde 
år 1851. Han var då gift, hade tre barn 
och skulle på Grimskär få ytterligare tre 
barn. Emellertid bar det sig inte bättre 
än att han dog år 1861, 42 år gammal. 

Den förste fyrvaktaren på Grimskär 
var Johan Olaus Johansson. Han var 
född i Vickleby år 1831 och tillträdde 
år 1851. Han stannade bara i 2 år innan 
han 1853 flyttade tillbaka till Vickleby. 
Med hustru Anna Kristina kom de där 
att få 8 barn. 

År 1853 kom Olof Mattson till 
Grimskär som fyrvaktare. Han stannade 
i nästan 4 år till 1857. Han var ungkarl. 

Fyrvaktare Olof Mattson efterträd-
des av Jonas Peter Hvitlock, som stan-
nade i ett år. Han var också ungkarl. 

Fyrvaktare Hvitlock efterträddes av 
Per Alfred Olsson, som stannade i 22 år 

Axel Peter Holm var fyrmästare på 
Grimskär i 23 år. Han kom närmast från 
Svartklubben där han varit fyrmästare i 
12 år. 

Johan Olaus Johansson var den förste 
fyrvaktaren på Grimskär. Han stannade 
i 2 år. Han efterträddes av Olof Mattsson 
som stannade i 4 år och som efterträddes 
av Peter Hvitlock som stannade i 1 år. 
Han i sin tur efterträddes av Per Alfred 
Olsson som stannade i 22 år.

August Nils Wernlund var fyrmästare 
nummer två på Grimskär. Han arbetade 
där i 20 år. 

Gustaf Westin var Grimskärs förste fyr-
mästare. Han dog efter 10 år på sin post 
vid en ålder av 42 år. 
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till år 1880. Olsson levde i ett barnlöst 
äktenskap med Inga Amalia. 

August Nils Wernlund hade tillträtt 
som fyrvaktare år 1861 på Grimskär. 
Han kom att med hustru Jenny få 8 
barn. Två av dem avled mycket unga. 
August befordrades år 1874 till fyrmäs-
tare och upprätthöll befattningen fram 
till år 1881. Tre år senare dog han i Kal-
mar. Året därpå nedkom hans hustru 
Jenny med hans åttonde och sista barn. 

År 1881 tillträdde Axel Peter Holm 
som fyrmästare. Han var född i Ronneby 
år 1839. Han hette då Andersson men 
gjorde som så många andra med son-
namn. Han bytte efternamn. Han bytte 
till Holm. Han hade börjat sin bana i 
Lotsverket som fyrvaktare på Lungö och 
sedan varit fyrmästare på Svartklubben i 
12 år innan han kom till Grimskär. Med 
hustrun Lydia Amanda hade han fått 6 
barn och under tiden på Grimsär fick 
de ytterligare tre. Holm stannade till år 
1904. Då fick han sin pension vid 65 års 
ålder. Familjen flyttade till Stockholm 
och där dog han samma år. 

År 1884 blev Anders Svensson 
bördig från Edestad fyrvaktare. Med 
hustrun Sissa anlände han med deras 5 
barn, det äldsta 12 år och det yngsta 2 
år. Familjen stannade i 1 år till 1885. 

År 1885 anlände fyrbiträde Axel 
Fabian Dahlgren med sin hustru Sigrid 
Maria. De kom senare att se sin familj 
växa med ett barn. Axel Fabian kom att 
stanna i 12 år fram till 1897 då han fick 
en tjänst som fyrvaktare på Segerstad. 

År 1898 anlände fyrbiträdet Valfrid 
Theodor Borgström. Han var son till lots-
förman Sven Petersson Borgström. Theo-
dor kom att upprätthålla 13 befattningar 
i Lotsverket. De två sista var som fyrmäs-
tare på Storkläppen respektive Sandham-
maren. Med sin hustru Gertrud Vilhel-
mina levde de i ett barnlöst äktenskap. Gustaf Adolf Rundqvist verkade 7 år på 

Grimskär, de 6 sista som fyrmästare.  

Karl Reinhold Olin var år 1900 extra 
fyrbiträde på Grimskär. Han fortsatte sin 
bana på Hävringe, Storkläppen, Kapell-
udden och Segerstad där han var fyrmäs-
tare till år 1941. 

Anders Svensson var Grimskärs sjätte fyr-
vaktare. Där stannade han i ett år. 

Axel Fabian Dahlgren var fyrbiträde på 
Grimskär och stannade i 12 år. Därefter 
blev han fyrvaktare på Segerstads fyrplats.

Valfrid Theodor Borgström började på 
tjänstefartyget Kalmar och slutade som fyr-
mästare på Sandhammaren. 
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År 1900 var Karl Reinold Olin extra fyr-
biträde på Grimskär. Han var bördig efter 
Peter Olsson Olin som hade börjat som 
fyrbiträde år 1876 på Segerstad och i 13 
år var fyrmästare på Ölands Södra udde. 

År 1904 tillträdde Gustaf Adolf 
Rundqvist som fyrmästare. Han stan-
nade på Grimskär till 1910, då han vid 
65 års ålder gick i pension. Han var född 
i Karlskrona och hade börjat i ”verket” 
som fyrbiträde år 1873 på fyrskeppet 
Utgrunden i Kalmarsund. 26 år senare 
kom han som fyrvaktare till Grimskär 
år 1897. Då hade hans hustru Augusta 
Viktoria gett honom 6 barn. Efter 4 år 
på Grimskär bar det vidare till Garpen, 
nu som fyrmästare. Där tjänade han i 3 
år innan han återkom till Grimskär, nu 
också som fyrmästare. Här stannade han 
alltså till sin pension. 

Ett av Gustaf Rundqvist’s barn 
fortsatte i sin pappas fotspår. Gunnar 
Teodor Rundqvist var fyrbiträde på 
Grimskär åren 1906-1912. Han hade 
1899 börjat som kock på fyrskeppet Ut-
grunden och slutade i ”verket” år 1942 
som fyrvaktare på Skäggenäs. 

År 1905 kom Ernst Wilhelm Åhlin 
som fyrvakate till Grimskär. Han hade 
tidigare verkat som extra fyrbiträde på 
Grimskär och Ölands Norra Udde samt 
fyrbiträde på Dämman. På Grimskär 
kom han att stanna i sammanlagt 16 år 
fram till 1920. Med hustrun Ellen Hildur 
fick familjen ett barn. Hon föddes under 
tiden på Grimskär. 1920 utnämndes han 
till fyrmästare på Dämman och därefter 
Ven. Han pensionerades år 1939 efter 
43 år i Lotsverkets tjänst. 

År 1910 efterträddes Gustaf Rund-
qvist som fyrmästare av Jöns August 
Sjöberg. Denne var född i Torhamn i 
Blekinge. Efternamnet var då Jönsson. 
Hans pappa var mästerlots. Jöns började 
sin bana i ”verket” år 1891 som fyrbi-

Jöns August Sjöberg var Grimskärs sjätte 
fyrmästare åren 1910 till 1933, d.v.s. i 
23 år. Han hade börjat som fyrbiträde på 
Dämman innan han kom till Högby som 
fyrvaktare och senare fyrmästare. 

Ernst Wilhelm Åhlin började 1896 som 
extra fyrbiträde på Grimskär. Han kom 
även att verka på Ölands Norra och Söd-
ra udde. På Dämman samt Ven var han 
fyrmästare i 9 respektive 10 år. 

Karl Peter Leonard Lundén hade börjat 
som besättningsman på tjänstefartyget 
Norrköping. År 1912 kom han som fyrbi-
träde till Grimskär. Han blev där fyrvak-
tare och stannade tills han dog år 1931. 

Gunnar Teodor Rundqvist var i 6 år fyr-
biträde på sin pappas fyr Grimskär. Han 
blev senare fyrvaktare på Skäggenäs.
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träde på Dämman i Kalmarsund. Han 
flyttade ”iland” år 1898 då han kom till 
Högby på Ölands ostsida. Där blev han 
år 1904 fyrmästare. Sedan bar det år 
1910 vidare till Grimskär, fortfarande 
som fyrmästare. Där stannade han till år 
1933, alltså i 23 obrutna år. Han hade 
med sin maka Klara Mathilda 6 barn, 
alla flickor. Jöns fick pension vid 65 års 
ålder och flyttade då ”iland”. Han avled 
82 år gammal i Kalmar. 

Fyrvaktare Åhlin efterträddes år 
1920 av Karl Peter Leonard Lundén. 
Denne flyttade då upp ett pinnhål efter 
att ha varit fyrbiträde på Grimskär sedan 
1912. Han hade 1902 börjat som besätt-
ningsman på tjänstefartyget Norrköping, 
därefter varit kock på tjänstefartyget 
Kalmar innan han blev fyrbiträde på Hä-
radskär och nu på Grimskär. Med hus-
trun Syster Magda fick familjen 4 barn, 
varav 3 föddes under tiden på Grimskär. 
Det bar sig inte bättre än att han dog år 
1931 i en ålder av 48 år. Han efterträddes 
samma år av Albin August Sigfrid Furén. 

Februari 1922 var Folke Artur Elias 
Augustson extra fyrbiträde på Grimskär. 
Han hade år 1916 börjat som extra fyr-
biträde på Dämman. Under sina 46 år i 
Lotsverket hann han med att tjänstgöra 
på Dämman, Hävringe, Ölands Norra 
Udde, fyrskeppet Utgrunden, Grimskär, 
Kapelludden, Femöre-huvud, Spårö, 
Gotska Sandön, Svartklubben, Bjurö-
klubb, Björn och Morups Tånge. 

År 1926 kom Nils Patrik Bäckman 
som fyrbiträde till Grimskär. Där skulle 
han komma att stanna till 1939. Han 
kom att få 25 tjänstgöringar inom Lots-
verket, en del var korta. Han började år 
1914 som besättningsman på tjänstefar-
tyget Kalmar innan han blev extra fyrbi-
träde på Segerstad, Hävringe, Dämman 
och Arkö. Han blev fyrbiträde på Arkö, 
Dämman, Hävringe, Kapelludden, och 

Oskar Manfred Ternborg var född Johans-
son. Han har i omgångar från 1897 till 
1937 tjänstgjort som fyrbiträde, fyrvaktare 
och fyrmästare på fyrplatsen Grimskär. 

Folke Augustson hade under sina 46 år i 
Lotsverket 20 olika befattningar. Han bör-
jade år 1916 som extra fyrbiträde på Däm-
man. År 1951 blev han fyrmästare på Mo-
rups Tånge. Där var han i 11 år tills han 
gick i pension. 

Nils Patrik Bäckman hade 25 tjänstgö-
ringar inom Lotsverket. Han började år 
1914 som besättningsman på tjänstefarty-
get Kalmar innan han så småningom kom 
till Grimskär. Som fyrmästare på Stenkyr-
kehuk blev det summa 37 år i Lotsverket. 
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Per Emanuel Österström, den siste fyrmäs-
taren på Grimskärs fyrplats. 

Grimskär. Han blev fyrvaktare på Ven 
och fyrmästare på Stenkyrkehuk. Det 
blev 37 år i Lotsverket. Han var gift med 
Elsie Värna och fick med henne tre barn. 

Fyrmästare Jöns August Sjöberg 
efterträddes år 1933 av Oskar Man-
fred Ternborg, född Johansson. Denne 
hade börjat som kock på chefsångaren 
Kalmar. Efter ett år avancerade han till 
fyrbiträde på Ölands Norra Udde innan 
han med samma befattning kom till 
Grimskär år 1897. Ett drygt år senare 
steg han i graderna till fyrvaktare och 
förflyttades tillbaka till Ölands Norra 
Udde. Där stannade han i tre år innan 
han fick förflyttning till Grimskär. Här 
var han fyrvaktare åren 1901 till 1905 
med korta avbrott som tf fyrmästare på 
Borgholms fyr samt på Grimskär. Han 
blev fyrmästare med placering Kapell-
udden på Öland åren 1905 till 1933, 
d.v.s. i 28 år. Han avslutade sin karriär i 
Lotsverket som fyrmästare på Grimskärs 
fyrplats åren 1933 till 1937. Tillsam-
mans med sin hustru Syster Emma född 
Bergqvist fick de två barn. Ternborg av-
led i Stockholm i en ålder av 86 år. 

Efter Ternborg upprätthöll Albin 
Furén tjänsten i en månad som fyrmäs-
tare. Albin August Sigfrid Furén ingick 
i den 9-hövdade barnaskaran till Johan 
August Johansson Furén, som under 
åren 1874-1911 varit fyrvaktare och 
fyrmästare på ledfyren på Furön utanför 
Oskarshamn. Albin började år 1905 som 
extra fyrbiträde på sin pappas fyr. Han 
fortsatte med ett flertal kortare tjänster 
på Skäggenäs, Hävringe, Storkläppen, 
Grimskär och Segerstad innan han år 
1942 kom till Garpen. Han hade under 
”resans gång” stigit i graderna och varit 
fyrmästare på Storkläppen, Hävringe 
och nu Garpen. Där stannade han till 
år 1948. Albin var gift med Berta Char-
lotta och levde i ett barnlöst äktenskap. 

Johan Reinhold Meuller verkade på Mo-
rups Tånge, fyrskeppen Grisbådarne res-
pektive Fladen, Islandsberg, Pater Noster, 
Grimskär, Björn och Sandhammaren. Det 
blev summa 44 år i Lotsverkets tjänst. 

Albin Furén hade 20 tjänstgöringar inom 
Lotsverket. Han började som extra fyr-
biträde på sin pappas ledfyr Fyrön. Han 
avslutade som fyrmästare på Storkläppen, 
Hävringe och Garpen. 
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Snabbfakta om Grimskär
Lat N 56° 39,2’. Long O 16° 22,3’. 
Bemannad 1851-1941. 

Fyrplatsens förändringar
1837 uppfördes av Kalmar stad en fyr 
på Grimskär genom att en lykta place-
rades på ett befintligt hus för lotsarna. 
1851 uppfördes ett kombinerat fyr och 
boningshus med lanternin. Den försågs 
med rovoljelampa och sideralspegel. 
1865 uppfördes ett fristående c:a 9 m 
högt åttakantigt torn i trä. Det måla-
des rött och vitt i rutmönster. Linsap-
paraten innehöll en dioptrisk trumlins 
av 4:e ordningen (500 mm Ø) med 
krona (5 ringar) och krans (3 ringar). 
Rovoljelampa. 
1884 höjdes tornet genom påbyggnad. 
En linsapparat lyste för farleden söder-
ut. En annan linsapparat lyste för farle-
den norrut. Fyrplatsen erhöll en mistlur 
driven med handkraft. 
1914 upprättades telefonförbindelse 
mellan fyrplatsen och Kalmar. 
1935 drogs elkabel till fyrplatsen. Fyren 
fick elljus. Mistluren byttes mot tyfon 
driven av kompressor.
1939 ersattes Grimskär av kassunfyren 
Skansgrundet och släcktes 1941. 
Inga byggnader finns idag kvar på ön. 
De såldes 1953. 
Nuvarande karaktär: (släckt och bort-
forslad)

Grimskär sett från slottet. Träden har vuxit 
i höjden.            Foto: Riksantikvarieämbetet 

Kassunfyren Skansgrundet ligger cirka 
200 m väst om Grimskär. Mellan de 
båda går farleden genom Kalmarsund. 

Foto: Statens Fastighetsverk

År 1935 efterträddes fyrvaktare Albin Fu-
rén av Johan Reinhold Meuller. Han var 
ett av 14 barn till fyrvaktare Gustaf Sper-
ling Meuller. Johan hade börjat år 1909 
som extra fyrbiträde på sin pappas fyrplats 
Morups Tånge. På Grimskär stannade han 
till 1939. Han fortsatte till Björn innan 
han år 1953 avslutade sin karriär med 13 
år som fyrmästare på Sandhammarens fyr-
plats. Han hade då verkat 44 år i ”verket”. 
Med hustrun Ingrid Karolina fick han 4 
barn som följde med till Grimskär. 

Den siste fyrmästaren på Grimskär 
var Per Emanuel Österström. Han 
tjänstgjorde fram till indragningen den 
siste februari år 1941. Då hade Kung 
Bore tagit Sverige i ett järngrepp. Far-
leden genom Kalmarsund fick tidvis 
stängas på grund av isen. In till Kalmar 
åkte man skridskor. Det var krigsvinter. 

Från Grimskär fortsatte Per Ema-
nuel till Häradskär och Ölands Norra 
Udde, i båda fallen som fyrmästare. Per 
Emanuel hade börjat som extra fyrbiträ-
de på fyrskeppet Utgrunden. Han kom 
att upprätthålla inte mindre än 15 olika 
befattningar, de flesta nära Kalmarsund. 
Per Emanuel Österström var gift med 
Jenny Maria. De fick 14 barn. Inget av 
dem fortsatte i sin pappas fotspår. 
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Leif Lehmann en verklig vän och fyrkämpe

Den underbare, glade, positive, oförtröttlige, varme, idérike och otroligt omtyckte 
nära vännen Leif Lehmann har tyvärr lämnat oss ett halvt år före sin 85-års dag, 
vilket var alldeles för tidigt. Det finns få människor som så många kommer att sakna 
så mycket. 

Leif och hans hustru Britta var två av totalt 25 som deltog 5 oktober 1996 när 
Svenska Fyrsällskapet grundades. Han valdes då till sammankallande i Fyrsällskapets 
valberedning och var det tills han lämnade oss. Han nämnde ofta hur härligt trevligt 
han tyckte det var när han varje år fick ringa alla c:a 50 valda ledamöter från hela 
Sverige och prata med dem.

Leifs intresse för havet och skärgården fanns nog redan i hans blod när han föddes 
1928 i Simrishamn. Intresset blev inte mindre när han gifte sig med Britta som var 
ifrån Gravarne. Vad jag vet så tändes hans enorma intresse för fyrar då han som 
sommarhusägare på Käringön 1978 fick reda på att man skulle avbemanna Måseskärs 
fyrplats. Han arrangerade då en demonstration på havet utanför Måseskär där flera 
100 båtar med stora plakat protesterade emot avbemanningen. Leif lyckades och 
avbemanningen stoppades fram till 1997, men innan dess hade ”Stiftelsen Rädda 
Måseskär” bildats 1983, vilken samlade ihop en stor summa pengar och fyrsponsorer. 
Sedan dess har stiftelsen fortsatt att ständigt reparera fyren och alla tillhörande 
byggnader.
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Leif var den förste som år 2001 fick Svenska Fyrsällskapets utmärkelse Årets VIPP. 
Styrelsens motivation var: 

”Leif Lehmann har i sitt omfattande arbete med att rädda Måseskärs fyrplats visat 
prov på stor uthållighet, självuppoffring och organisationsförmåga. Hans personliga 
arbetsinsats har spänt över allt från lobbyverksamhet och insamling av pengar till 
det praktiska hantverket med reparation och underhåll av byggnaderna. Genom 
sina insatser och sitt engagemang har han inte bara räddat en fyrplats utan har 
också blivit ett föredöme och inspirationskälla för andra. Att han dessutom utfört 
allt detta arbete med ett ständigt gott humör och med glimten i ögat gör hans 
insatser än mer beundransvärda.”

Personligen träffade jag Leif första gången när vi skulle starta Svenska Fyrsällskapet 
och har sedan dessa haft en mycket frekvent kontakt med honom under drygt 16 år. 
Jag har varit med Leif på Måseskär heta sommardagar och snöiga iskalla vinterdagar, 
suttit inne i köket i värmen under vintern och ätit medan det stormat, dansat fram 
i hög sjö i Leifs gigg, firat nyår och tänt fyren i riktigt busväder när kamerastativet 
blåste omkull. Min fru Ulla och jag har också seglat upp till Ursholmens årsmöte i 
hårt väder med Britta och Leif i deras gamla Swan när inga andra båtar gick ut. Leif 
var som vanligt lugn som en filbunke även när vi angjorde Ursholmen och Leif lät 
båten hoppa på några grynnor just innan vi gick in i hamnen. 

Upplevelserna med Leif har varit många, oförglömliga och helt underbart fantastiska. 
Svenska Fyrsällskapet med alla dess ledamöter samt undertecknad med fru är mycket 
tacksamma för alla år vi har umgåtts med Leif. Vi vill också framföra vårt varma tack 
till Britta för att vi har fått låna Leif så många gånger. Saknaden efter Leif är och 
kommer att vara stor bland oss alla och våra tankar går till Britta som har förlorat sin 
Leif. 

     För Svenska Fyrsällskapet
     Esbjörn Hillberg       
     Donsö 2013-02-10

Sjöfartsverket har på ett helt unikt sätt hedrat Leif Lehmann och hans gärning genom 
att tillåta Stiftelsen Rädda Måseskär att återtända den gamla fyren.

Sjökort 93, 932:
Måseskärs gamla fyr, 58-05,6N  11-19,8E. Fyren tänds tillfälligt 6-8 mars 2013.

Anm: Måseskärs gamla Heidenstamfyr kommer att hållas tänd till minne av Leif 
Lehmann med anledning av hans begravning den 7 mars 2013 i Masthuggskyrkan 
i Göteborg. Efter det att fyren släcktes 1978 bildade Leif personligen ”Stiftelsen 
Måseskär”. Stiftelsen har sedan 1988 enligt avtal med Sjöfartsverket under Leifs 
engagerade ledning ansvarat för vård och underhåll av fyren och byggnaderna på 
Måseskär. Genom Leifs insats har ett svenskt maritimt kulturarv kunnat bevaras.

Ufs (Underrättelse för sjöfarande) Nr 438, 2013-02-20.
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Garpens Vänner 
söker nytt värdpar fr.o.m. säsongen 2014

Garpens Vänner är en ideell förening som äger fyrplatsen Garpen i södra 
Kalmarsund, drygt en distansminut från Bergkvara.

Vårt nuvarande värdpar slutar efter säsongen 2013. Vi söker redan nu ett nytt värd-
par så att ev. intresserade har möjlighet att på plats se på verksamheten och miljön.

På fyrplatsen har vi servering, B&B och konferenser. I samband med konferenser 
samarbetar vi med Dalskärs Sjökrog.

Säsongen är från juni till halva september. Förarbetet börjar i maj.
Under högsäsong, vanligen v. 28-33, har vi regelbunden båttrafik torsdag-söndag. 
Övernattning torsdag-måndag. Övrig tid är det endast för beställning.

Vi söker ett värdpar som vill bo på en fyrplats hela sommaren och jobba mycket.
I gengäld har vi en fantastisk miljö och trevliga besökare.
Ersättning enligt överenskommelse.

Vill ni vet mer, ring vår ordf. Anders Mårtensson tel. 0486-20995 (end. kvällstid) 
eller vår kassör Frida Portin tel. 070- 373 08 80 (end. kvällstid).
Vår hemsida är www.garpen.se

Foto: Jan Olsson / silodesign.se
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Byte av fyrlampa på Garpens fyr
Bengt Åstedt

Fyrlampan på Garpen hade sedan elektrifieringen 1944 varit på 1000 W, 120V. Lampan 
var dyr i drift och inköp. Inom Garpens Vänner, som äger fyren, hade vi ett tag funderat 
på om vi kunde byta ut den och i så fall till vilken storlek. Vid Fyrsällskapets fyrförenings-
möte i Göteborg, 31/3 2012, frågade jag om tips, men ingen hade något just då.

Johnny Apell i Jämjö bor på nära håll. Då vi visste att han har jobbat med flera 
fyrar i Blekinge så bad vi honom komma ut till Garpen, vilket skedde i augusti. Johnny 
ville fundera ett tag, och efter ett par veckor hörde han av sig. Han föreslog en 300 W 
halogenlampa, av samma typ som finns på fyren God Natt utanför Karlskrona.

Styrelsen godkände förslaget och därefter sökte vi tillstånd för lampbyte hos 
Transportstyrelsen. Handläggare där är Mats Hörström, han jobbade föredömligt 
snabbt. Efter tre veckor fick vi etableringstillstånd, och då hade Sjöfartsverket under 
tiden yttrat sig och sagt att lysvidden troligen skulle sjunka från 16,6 M till 12 M, 
viket de ansåg vara fullt tillräckligt.

Att få tag i lampa var inget större problem. Den var billigast på nätet. Johnny 
erbjöd sig att ordna fram en ny lamphållare samt bygga om mekaniskt. Lamphålla-
ren fanns inte i Sverige, utan fick skickas efter från Tyskland. Det tog lite tid och då 
Johnny jobbar mycket utrikes så kunde inte bytet ske förrän den 9 november. Under-
tecknad, Johnny, och vår elektriker Tommy, som väl känner till anläggningen, åkte då 
ut med vår Lars Sjöholm som båtförare.

Ombygganden tog några timmar, bl.a. för att den nya lampan har spänningen 
230 V. Dagen efter rapporterade vi till transportstyrelsen om bytet samt talade om 
att fyrkaraktären och sektorsindelningen ej påverkats. Rapporteringen var ett krav i 
tillståndet. Drifttillstånd erhöll vi den 4 december.

Garpens nya 300 W:s fyrlampa. Johnny Apell byter lamphållare.
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Fyrutställning i 800-årig lokal

Kastalen vid Gammelgarns kyrka på östra Gotland är byggd c:a 1190. Det innebär 
att den är äldre än den nuvarande kyrkan som byggdes så sent som på 1300-talet. 
Kastalen, som ägs av Svenska kyrkan, renoverades 2005-2006. Den har sedan renove-
ringen använts för utställningar med olika lokala teman. Sommarens utställning har 
temat Fyrar och fyrliv.

Ansvarig för utställningen är Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening. Före-
ningen äger tre av de fyra fyrarna på Östergarnsholm. En av dem, Östergarn Västra, 
är i fortsatt drift efter övertagandet från Sjöfartsverket 2009. Föreningen ansvarar 
också för de vedeldade ensfyrarna i Grynge som tänds på den Internationella fyr-
dagen varje år. 

Utställningen kommer med hjälp av inlånade föremål att åskådliggöra fyrarnas ut-
veckling från stenkolseldar via rovoljelampa, luxbrännare och AGA-klipp till elek-
triskt ljus. Unika bilder, som ställts till förfogande av både professionella fotografer 
och amatörer kommer att visa fyrmiljöerna i både dåtid och nutid. Avsikten är också 
att ge en glimt av fyrpersonalens och fyrfamiljernas vardag och fest.

Utställningen kommer att vara öppen för allmänheten under sommarens högsäsong-
veckor.
      Sven Norberg

Gammelgarns 800-åriga kastal och kyrkan från 1300-talet.
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..... att vi har fyrar i Mälaren också.

  Sune Wilhelmsson
  Västerås, Medl. 4577

Vill bara tala om ....

Har du svar på min fråga?

Jag har ett märke liggande i en låda, som jag undrar över. Det är en fyr på det. Storleken 
är 34x26 mm, så det är inte så stort. Det låg tillsammans med ett liknande märke 
med ett hakkors, i en skrivbordslåda på Kullens fyrplats, när min far tjänstgjorde där. 
Hakkorsmärket har jag inte kvar. Vad jag undrar över är om det här är något mössmärke 
av något slag. Är det någonting “officiellt” eller är det bara ett “nonsensmärke”?

Vet du svaret så kontakta: Tore Olsson, Luleåvägen 111, 857 31 Sundsvall eller 
tore.olsson46@bredband.net. 
      Tore Olsson
      Medl. nr 4

Agneudde Iso WGR

Red. anm.:
Är det någon som vill skriva om 
Mälarens fyrar i Blänket så är 
han/hon hjärtligt välkommen.

Kontakta: maria.elsby@telia.com
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Blåhammarfyren - Sveriges högst belägna landfyr!
Lisa Lindblom, Svenska Turistföreningen

I Svenska turistföreningens årsskrift från 1913 går att läsa;

”En fyr af ingenjör Daléns världsberömda konstruktion finnes invid stugan. Den skall 
hållas tänd under den del af vintern då färder brukar företagas i dessa trakter.”

Ända sedan 1913 har det blinkande ljuset från Blåhammarens AGA landfyr spridit 
ljus genom mörkret. Fyren placerades på Blåhammaren för att visa fjällfarare vägen 
till mat och värme. 

Originallampan placerades på ett stenröse och i dess inre placerades gasmagasin 
och tillhörande apparatur. Fyren drivs numera av elektricitet och startar automatiskt 
när mörkret inträder. Hur många som hittat till Blåhammaren tack vare fyren vet 
man inte, men man vet med säkerhet att en norsk ung man hittade stugan tack vare 
fyrens sken, en stormig påsk i Blåhammarens tidiga historia.

Sjörapporten - ett tygmönster av midsommaraftons sjörapport 2012

Att lyssna på Sjörapporten i radion kan ge 
olika utfall för lyssnaren. För mig medförde 
midsommaraftons sjörapport år 2012 att ett 
nytt tygmönster tog form. Mönstret finns nu 
som bäddset och metervara

All info finner du på www.utklippandesign.se

    Anne Andersson
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Siste fyrmästaren på Söderarm

Evert Ahlberg

Vår siste officielle fyrmästare här ute hette Evert 
Ahlberg. Han var en stor personlighet. Förutom att 
vara fyrmästare var han trubadur och diktare. Han 
medverkade flera gånger i radioprogrammet ”Skivor 
till kaffet”. Jag har en stor del av hans musik och 
dikter + CD-skivor där han själv sjunger, läser dikter 
och berättar om sitt liv. Han dog 1988. 

Till sommaren kommer jag att göra en minneskväll om honom och en del andra som 
arbetade med honom (några lever fortfarande). Det kommer att bli vissång (Everts visor) 
av trubadur, uppläsning av Everts dikter och han kommer själv att berätta om sitt liv 
(han är inspelad på en CD!). Det kanske även blir avsnitt från radioprogrammen han 
medverkade i. Naturligtvis blir det en del om livet på ön under hans tid här ute. Kvällen 
avslutas med en buffémiddag. Tanken är att det ska gå båtar från flera ställen på fastlandet.

Satsningen stöds av Norrtälje kommun och förhoppningen är att även Sjöfartsverket 
kommer att stödja arrangemanget.

Söderarm har varit en av Sveriges mest omtalade fyr– och lotsplatser fram till 
nedläggningen 1997. Evert Ahlberg var en av de stora förkämparna för att Sveriges fyrar 
skulle vara i drift. Tanken med arrangemanget är att hedra Evert och även andra som har 
arbetat här ute under åren.

PROGRAM (preliminärt datum 24 juli)

16.00  Avresa från fastlandet. Det blir resa från olika hamnar
17.00  Evert Ahlbergs visor sjungs av trubaduren Niklas Karlsson (uppväxt på Enskär)
           (Hans farmor bodde på Söderarm)
           Everts dikter läses
           Evert berättar själv om sitt liv – inspelning
           Några av de som bott och arbetat med Evert berättar
           Lite övrig Söderarmshistoria
19.00  En härlig middagsbuffé
21.00  Hemresa

           Välkommen önskar
           Anngret Andersson på Söderarm

För ytterligare information och anmälan:
info@soderarm.com
Tel. 0176-43212 och 070-3265833
www.soderarm.com
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Fyrvärd på Hoburgs fyr
Gösta Svaninger (Foto: Magnus Rietz)

Vägen till fyren
Med uppväxten mitt på Småländska 
Höglandet så var erfarenhet av kust och 
hav eller fyrar och fyrkultur inte någon 
självklarhet. Kontakten med naturens 
vatten, utöver regn, bestod väsentligen 
i att Emån, några få mil från sina käll-
flöden, rann genom vår lilla badsjö. Med 
åren kom dock vyerna att vidgas genom 
resor, såväl österut till Östersjööarna, 
som västerut till Bohuslän, framförallt 
Kosteröarna. Ett fyrintresse tändes. En 
höjdarupplevelse i dubbel bemärkelse 
var ett sommarbesök på Högbondens fyr 
och fyrintresset tog verkligen fart. 
  
Julgåvan och Svenska Fyrsällskapet
Det var nog mina söners förtjänst att jag 
blev medlem i Fyrsällskapet – jag fick 

första årets medlemskap som julgåva. 
Bra gjort!

Blänket och annonsen
Blänket är alltid en efterlängtad försän-
delse och blir vanligen läst per omgåen-
de, högprioriterat, så även i april 2012. 
Plötsligt bara fanns den där - annonsen 
(trevligt formulerad och med härligt 
foto) - om möjlighet  till  frivilligt värd-
skap på Hoburgs fyr. Jag ringde redan 
kommande dag till Jan Ströberg, tömde 
min meritlista till botten, formulerade 
min ansökan och sände in (NordKos-
ter, Ursholmen, Måseskär, Hållö, Vinga, 
Hallands Väderö, Sandhammaren, Gar-
pen, Långe Jan, Segerstad, Kapelludden, 
Långe Erik, Gotska Sandön, Högbon-
den, Skagsudde. Kostermeriten toppades 
av min närvaro vid fotografering 2000 av 
nyrestaurerad fyr tillsammans med min 
sommarhyresvärd Göran Lyth. Fotograf 
var självklart Magnus Rietz). 

Till Hoburgs fyr
När fördelningen av veckorna så små-
ningom anlände och jag såg mitt namn, 
kände jag mig verkligen priviligierad. 
Så kul! Under försommarens vistelse 
på NordKoster var nog denna gång tan-
karna mer på Gotland! Repeterade en 
del fyrlitteratur för att vara beredd på 
alla frågor. Läste även en del extra om 
Gotland, inklusive geologin, fyren är ju 
förvisso byggd av kalksten. I veckan före 
min avresa kontaktades jag av min före-
trädare Bengt Svanholm, som tvingades 
bryta någon dag i förtid. Fick sålunda 
tack vare Bengt ett gott grepp om ”sta-
fettpinnen” på ett utomordentligt trev-
ligt, sakligt och engagerat sätt. 

”Fyrvaktare” Gösta Svaninger i 
Hoburgs lanternin.
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På plats 
På lördagen hade den lokale Berthly Ap-
pelquist ryckt in som värd. Han gav mig 
fin introduktion och hade jobbat hårt 
med den husvagn som skulle vara mitt 
boende, i alla händelser under de när-
maste 5 nätterna, men med dusch- och 
toautnyttjande på Sjövärnsgården.

Eftermiddagen ägnades åt detalj-
studium av fyren, allt för att stilla egen 
nyfikenhet och  kunna informera väl och 
förhoppningsvis besvara alla frågor. Hur 
många trappsteg? Varför kvicksilvervar-
ning på linsfundamentet? Varför roterar 
linsen även mitt på ljusa dagen? Varför 
oljekannor utmed taket på lanterninen? 
Vilken är lysvidden? o.s.v.. Fakta i det ut-
märka informationshäftet utgivet av Sjö-
fartsverket skulle memoreras. Jag träffade 
också väderobservatören Arendt Eng-
ström som välvilligt och sakkunnigt  be-
svarade alla tänkbara frågor och blev min 
stora kunskapskälla under hela veckan. 
Han gav också tidigt besked om resultatet 
av mätningar av kvicksilverhalter i lanter-
ninen, en uppgift som var av stort värde. 
Repetition av Esbjörn Hillbergs kapitel 
om Fyrhistoria och fyrteknik i Fyrhand-
boken blev bästa tänkbara kvällslektyr.

Stort intresse för fyrbesök
Jag vaknade förväntansfull på söndagen 
inför min debut. Med viss andäktighet 
slog jag upp ekporten till fyren, gick upp 
för trappan med de väl nötta stentrapp-
stegen och öppnade luckan till terrassen. 
Placerade ut öppetskylten nere vid upp-
farten. Fick direkt kl. 10 ett första besök 
och sedan en jämn ström av besökare 
under dagen. Min introduktion före fyr-
besöket visade sig bli väl mottagen och 
sannolikt väsentligen adekvat, eftersom 
det var få frågor att besvara efter fyrbe-
söken. Intresserade erbjöds att köpa Ho-
burgshäftet och Fyrhandboken. Besökar-

na kunde även bekanta sig med böcker 
som ”Svenska Fyrar” av Magnus Rietz 
och ”Utmarker” av Pippi Engström, som 
ju på ett utmärkt och intresseväckande 
sätt beskriver våra fyrplatser med logi-
möjlighet. En doktorand från Göteborg 
och en docent från Umeå bläddrade 
med intresse i den gamla avhandlingen 
från 1722, Om Fyrar, De Pharis… (får 
väl betraktas som överkurs). Det var 
speciellt trevligt att så många närboende 
sommargotläningar kom för att för för-
sta gången gå upp i ”min fyr” och få en 
förklaring till de mäktiga ljusstrålarna 
”som man ser ända hem”. Från söndag 
t.o.m. lördag hade jag nöjet att räkna in 
215 vuxna, 15 ungdomar och 30 barn 
som fyrbesökare.

På torsdagen fick jag en förfrågan 
om en extravisning kl. 17, som givetvis 
var välkommen. Det var en grupp på 
sammanlagt 20 tyska och holländska fy-
rentusiaster som var ute på en speciell 
fyrrundresa! Dagen till ära utvidgade jag 
min introduktion och den inledande his-
toriska delen fick ta sin början redan med 
Kopu som 1563 blev svensk, då Dagö er-
övrades från Tyska Orden. Gruppens be-
sökare var mycket trevliga och visade en 
oerhörd respons och entusiasm. Några 
köpte med sig Fyrhandboken, även om 
den endast finns på svenska. Man stan-
nade länge vid fyren och besöket som 
började strax efter kl. 17 avslutades först 
vid 19-tiden. Som extra tack förärades 
jag en personlig gåva i form av ”Das 
deutsche Seezeichenwesen”, ett prakt-
verk på 640 sidor! 

Fyrfotografering och den röda tröjan
En kväll i veckan kom Magnus Rietz till 
fyren på besök och för att fotografera. 
Det var mycket trevligt att på nytt få 
träffa Magnus. Jag var kanske väl fixe-
rad vid klädval inför fotograferingen, 
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även om jag givetvis inte hade med så 
mycket att välja på. Ingen av mina, i mitt 
tycke, snyggare tröjor passade. Så små-
ningom fann jag i botten av min väska 
en gammal röd tröja, som var godkänd 
vid fotograferingen på NordKoster, men 
i princip redan utsliten då! Nu kom den 
åter till heders och Magnus var nöjd. Re-
sultatet kan ses på artikelns bilder!

Gösta Svaninger och väderobservatören 
Arendt Engström.

”Cupula phari” 
Det visade sig att fyrmästarbostadens 
för veckan inbokade hyresgäster tvingats 
lämna återbud. Omtänksamme Arendt 
Engström lät mig därför utnyttja till-
gängligt dusch- och toautrymme där. 
Jag valde därför att hela veckan bo kvar 
i husvagnen, med den mer än 270-gra-
diga panoramautsikten över havet och 
Gotlands magnifika södra udde. Det var 
helt enkelt mäktigt att bo vid fyrens fot, 
med de intensiva, roterande ljusstrålarna 
över sitt huvud på kvällen och natten. 
Jag upplevde starkt fyrens ”innersta vä-
sen” att vägleda och därmed skydda från 
fara och skada. I nattens mörker gav ljus-
effekten närmast en känsla av en skyd-
dande kupol – ”cupula phari”.

En fyr som jag gärna återvänder till 
Veckan som fyrvärd på Hoburgs fyr blev 
över förväntan. Jag skulle vilja instämma 
med drottningen av Saba, som sedan 
hon sett och upplevt all kung Salomos 
rikedom och vishet utbrast; ”ändå hade 
man inte ens berättat hälften för mig”. 
Veckan blev en underbar harmoni av 
teknik, kultur och natur i kombination 
med många trevliga kontakter med in-
tresserade och tacksamma fyrbesökare.

Hoppas att fortsättning följer! 

BETALNING AV MEDLEMSAVGIFT

Om du INTE får ett ifyllt PG-inbetalningskort med årets första Blänket talar det om 
att du redan har betalat årets medlemsavgift. Om någon av misstag betalar dubbelt 
skriver vi in i vårt register att medlemmen i fråga har betalat för ytterligare ett år.
Ditt medlemsnummer finns i matrikeln i årets första Blänket samt före ditt namn på 
varje tidnings plastomslag.

Frågor: Ulla Hillberg 031-972148 eller ulla@hillberg.com
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Hoburg – passning och visning sommaren 2013

Inför sommaren 2013 kommer föreningen 
”Fyrtillsyn Gotland” att ha möjlighet 
att upprepa succén från 2012 och få ta 
arrendet på visningen av Hoburgs fyr på 
Gotlands sydspets. Även i år kommer 
därför en handfull platser som frivilliga 
fyrvaktare/guider att erbjudas intresserade 
fyrentusiaster. Lediga i januari 2013 för 
ansökan är veckorna 25, 26 ,27 samt 30. 

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, hålla ordning och sprida trevnad samt tillse att besökare 
respekterar uppsatta förhållningsregler etc. En fyr med Hoburgs 
dignitet är ingen liten hållplats man rastar vid och bär sig åt hur som 
helst på. Fyren är byggnadsminne och Sjöfartsverket upplåter den 
till besök bara så länge allt lämnas intakt inom och utom fyren och 
övriga byggnader. Visningen av Hoburg är ett privilegium ”Fyrtillsyn 
Gotland” är oerhört stolta över att ha fått förtroendet att handha.

Tänk bara - vilket underbart sommarjobb – frivillig fyrvaktare på en 
av landets mäktigaste fyrplatser! Arbetspass är en eller ev. 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. 
Mail: jan.stroberg@ebox.tninet.se

    Magnus Rietz/Baltic Sea Geographic
    Text & Foto
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Alfred Nobel, Gustaf Dalén och Harry Sellmann
Magnus Rietz

År 1912 var ett händelserikt år på haven. 
s/s ”Titanic” gick tragiskt under på sin jungfrufärd, 
Gustaf Daléns fyruppfinningar rönte stora framgångar 
vilka kröntes med Nobelpriset i fysik och i Nynäshamn 
genomfördes Olympiska seglingar i labra vindar och 
strålande solsken. Samma år färdigställdes även villa 
Oscarshöjd uppe på Oscarsberget i Nynäshamn, upp-
kallat efter kung Oscar II på dennes egen begäran 
något tiotal år dessförinnan.

Oscarshöjd beboddes under tiden 1918 
till 1960 av familjen Alfred Ludwig Nobel, 
brorson till Alfred Nobel. År 1912 föddes 
av en händelse också HKH Prins Bertil för 
vilken villan sedermera kom att ställas till 
förfogande under dennes kommendering 
i torpedbåtsdivisionen som var förlagd i 
Nynäshamn under andra världskriget. 

År 2011 hade undertecknad den 
stora förmånen, och turen, att kunna för-
värva villa Oscarshöjd. Fastigheten består 
av en tämligen reslig byggnad uppförd på 
nämnda berg med utsikt rätt ut i Öster-
sjön. Vackert som bara den, men också 
aningen utsatt för havsvindar som kan 
ligga rätt in mot berget. Man har t.ex. fått 
klart för sig att snöbyar bildas över hav 
och därmed hur, och var, drivor av samma 
vita vara uppstår. Det tog heller inte lång 
tid förrän jag och min hustru lärde oss en 
del annat såsom husets historia, om en 
rad händelser vid olika årtal samt att vi 
med anledning av detta ovetande hamnat 
i vissa förpliktelser. Nåja, en del eldades 
säkert på inifrån av egen fri vilja och ren 
upphetsning. Råkar man dessutom öppna 
mun lite extra då och då och tänka högt 
sätts strax nya klot i rullning i ens omgiv-

ning. Att det hos denna inför det stundan-
de stinna jubileumsåret 2012 förväntades 
en del gick inte att ta miste på.

Vad Gustaf Dalén betytt för fyrvä-
sendet i världen kan knappast överskattas. 
Som milt sagt intresserad av ämnet fyrar 
kom jag att allteftersom år 2012 förlöpte 
inse att så värst mycket hundraårsfirande 
till hans ära inte stod att skönja. I all syn-
nerhet gällde detta hos vårt Sjöfartsverk 
vars historia och verksamhet till stor del 
förts sida vid sida med Daléns gärningar i 
bortåt hundra år. Detta gjorde mig alltmer 
förvånad och jag måste nog tillstå att för-
summelsen tycktes mig aningen okänslig.

Alltså var det bara att ta saken i 
egna händer på något bra sätt. Har man 
en gång i tiden dessutom legat som kust-
jägare i samma pluton och på samma 
lucka som Gustaf Daléns sonson Göran 
Dalén, kändes naturligtvis kopplingen 
ännu starkare. Samt även något mindre 
formell. På kustjägarna blir man näm-
ligen ofta vänner för livet om man till-
sammans lyckas ta sig igenom alla de 
underliga hyss man utsätts för där under 
ett knappt år. Av någon anledning föll 
det sig så att vi båda gjorde just det.
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Vad kan då vara bättre än att anordna 
ett dubbelt hundraårsjubileum på en 
och samma gång? En nobelminneshög-
tid med familjerna Nobel och Dalèn i 
den hundraåriga kåken! Gustaf Dalén 
fick sitt Nobelpris för solventilen och 
AGA-klippen. På Nobelmuseet förvaras 
olika och udda föremål och ställs ut 
som nobelpristagare har skänkt till sam-
lingarna. Märkligt nog befanns att inga 
föremål från Gustaf Dalén nått museet. 
Inte bra. Här borde något göras. Skulle 
man inte kunna tänka sig att spåra upp 
exemplar av de bägge uppfinningarna 
och skapa ett slags minnespris av dem…

Förre lotsdirektören Harry Sellmann, 
frid över hans minne, förärade en gång un-
dertecknad just en AGA-klipp av mellan-
storlek. Den hade jag i åratal haft stående 
i spisfrisen som dekoration. En gammal, 
inte helt kry, solventil med okänt ursprung 
fanns vidare sedan länge i mina dammiga 
gömmor. Skulle då inte dessa bägge gå att få 
fason på och symboliskt ges skepnaden av 
ett nobelminne och föräras familjen Dalén? 

Jodå, in i pysselverkstan och fram 
med Häxans klassiska putsmedel. Här ska 
det bli skinande blankt och fint och gås 
på Nobelfest… 

Klippen skötte sig utmärkt och tonade 
fram i bara mässingen samt en nertill 
tjusig mörkröd AGA-klänning. Med sol-
ventilen var det värre. Rostig inuti som 
ett gammalt avloppsrör omgivet av allt-
för blästrat glas befanns inte klädkoden 
för nobelfest på riktigt rätt nivå. Dilem-
ma…var finns det en annan snyggare sol-
ventil? Vem kan ha meckat och skruvat 
med dylika genom åren? 

Hm, min kompis Glenn och någon 
av hans mannar på f.d. arbetsfartyget 
”Klipparen” kanske visste något.

Och det gjorde han. Några dagar 
senare låg det ett tygstycke på förstukvis-
ten med en ytterligare solventil i. Kani-
balmetoden vidtogs, delar byttes och efter 
en del skruvande och pillande förelåg en 
prydlig AGA-klipp och en solventil att 
glänsa med.

Lördagen den 27 oktober 2012 kunde 
så högtidligheterna förrättas på Oscars-
höjd. Ceremoniel anständigt stunden och 
historien avhölls samt kunde även en ny-
uppförd mindre fyr med äkta AGA-appa-
ratur, något modernare, tändas på Oscars-
berget av Göran Dalén. Som inte allt med 
fyrar bör tillhöra det förgångna var detta 
en nog så viktig markering. Särskilt på det 
lokala planet och i sjöfartsstaden Nynäs-
hamn.

En kanske ännu viktigare handling 
var att minnesgåvorna på stående fot av 
familjen Dalén överräcktes till Nobel-
museets representant Olof Somell för 
direkt uppsättning i en vacker monter i 
detsamma. Här kunde de alltså beskådas  
under återstoden av jubileumsåret 2012 
samt finns där förstås även i framtiden.

Harry Sellmanns och Gustaf Daléns 
gärningar och minne har med detta kun-
nat föras vidare i ett minst sagt ädelt sam-
manhang och bevaras nu i sällskap av 
Alfred Nobels anda. Ett sällskap där det 
är få förunnat att vistas. Det är dessa män 
sannerligen värda.

Göran Dalén                    Foto: Lasse Eklöf
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Ratan S.
Att göra en fyr till byggnadsminne
Christer Hollinder, ordf. Föreningen Ratans Historia

År 2011 återflyttades fyrhuset med 
hjälp av medel från RAÄ till sin gamla 
grund vid södra inloppet till Ratans 
hamn, (se Blänket 2011:3) varvid Före-
ningen Ratans Historia blev ägare till 
byggnaden på villkor att denna skulle 
återställas med fyrningsutrustning och 
allt. Vidare utsågs Västerbottens Museum 
till antikvarisk övervakare för projektet 
och alla ingrepp skall därvid godkännas 
av dem i förväg, eftersom fyren är tänkt 
till att bli byggnadsminne

På ett föreningsmöte beslöts, att den 
ursprungliga ritningen från Riksarkivets 
samlingar skulle följas och vi skulle inte 

nöja oss med det utförande som 1889 
års ombyggnad medförde.

Alltså skulle exempelvis ingången flyt-
tas, muren återuppföras och sideralskens-
spegelapparaten installeras i det igentim-
rade hålet i östra väggen. Dessutom 
måste golvet sänkas till sin ursprungliga 
nivå och ett fönster mot norr sättas där 
1889 års förstukvist blev applicerad. 
Storvulna planer av ett gäng amatörer! 
Visst finns det bland oss folk som är 
vana träarbetare då det gäller att smälla 
upp stadiga konstruktioner av olika slag 
och betonggubbar som vet att göra justa 
blandningar, men att därvid kunna bete 

I en artikel i Blänket 2004:2, ”Ursäkta var är klockan”, efterlystes den gamla 
signalklockan från 1874, samma år som inseglingsfyren byggdes. Intet har 
hörts om denna klenod sedan dess.

Emellertid har mycket annat hänt av högst euforisk karaktär:

Ratan Södra. Entrén enligt 1874 års ritning förberedd med öppningen in 
i huset inramad. Bilden tagen från SO. I förgrunden antennen till Lant-
mäteriets SWEPO:s anläggning.                                     Foto: Peder Öberg
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sig antikvariskt rätt visade sig vara knepi-
gare än väntat. 

Den första känslan av ofrihet gent-
emot museet förbyttes snabbt till djup 
tacksamhet, då deras expertis hjälpte 
oss fram med materialval, färgsättningar 
och tolkning av originalritningar. De ur-
sprungliga tapetresterna med mörkblått 
medaljongmönster som satt kvar under 
masoniten på innerväggarna har museets 
antikvarier planer på att låta handtrycka 
när vi kommit så långt.

En hel del tur har vi haft i det att 
husets samtliga originalfönster låg på 
förra ägarens lagårdsvind med de flesta 
rutor hela (!). Den ursprungliga dörren 
till fyren medföljde byggnaden, men 
var ändrad med påspikad spontpanel 
samt den övre dörrspegeln ersatt med 
ett fönster. Detta har nu återställts med 
hjälp av ett professionellt snickeri i Bjur-
holm. Innertaket har under den 70-åriga 
förskingringen delvis hamnat på golvet, 
så därför kan vi beställa ett nytt - exakt 
som originalet. En av de tre dörrarna 
inne i huset medföljde också.

Från Västerbottens museum följer man 
projektet med förhöjt intresse, efter-
som man får lära sig en hel del om just 
fyrbyggnader via de experter inom Fyr-
sällskapet som föreningen har kanaler 
till och som helhjärtat hjälper oss, då 
problem uppstår som inte går att utläsa 
av ritningar eller dokument.

Tack ska ni ha – ingen nämnd och 
ingen glömd!

Under 2012 har ny förstukvist skapats 
på en grund av natursten och vi står nu 
inför att ta oss in i själva huset ”rätt” väg. 
Nya golvplankor är sågade ur kärnvirke 
och ligger just nu i spänn på underteck-
nads lagårdsvind för att torka till 2014, 
då vi planerar att lägga in golvet. Massor 
av arbete återstår, men enligt tidsplanen 
borde fyren Ratan S vara klar för invig-
ning omkring 2018. En betydande sum-
ma kommer att läggas på fyrens säkerhet 
– vi lever ju i en värld full av destruktiva 
krafter som ibland tar sin boning i olik-
tänkande och icke tänkande.

1. Grunden till förstukvisten satt med syllvarvet överst.  2. Resvirket klart. 3. Dörr- och 
fönsterkarm inramade av gammalt men friskt virke, spikat med klippt spik. Det omålade 
partiet skall bli vitt, liksom hela södra gaveln i övrigt (utåt havet). Material till taket 
utreds f.n. i samarbete med Västerbottens Museum.                             Foto: Peder Öberg
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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
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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 (2013) 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
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623    PGkonto nr: 1968 420-8    Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
v.Ordf. Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50B, lgh 1503, 753 30 Uppsala, tel. 0705-824828
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, Mariebergsvägen 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, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
 

Webmaster
  Arne Svensson, Ekudden 7, 430 84 Styrsö, tel. 031-775 7769
  e-mail: arnsve@telia.com
  (medhjälpare t.v.: 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, Högbergsg. 83 lgh 1506, 118 54 Stockholm, tel 08-6421776
  Tommy Asplund, Mariebergsvägen 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
  Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 Öregrund, tel. 0173-36207
  Ulla Ericson, Folkungagatan 104, lgh 1203,116 30 Stockholm, tel. 08-640 1730
  Annika Fransén, Bondegatan 7, lgh 1404, 116 32 Stockholm, tel. 08-694 9311 
  Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
  Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
  Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 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. Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313
 Weikko Alsterfalk, Ragnabovägen 61, 385 42 Bergkvara, tel. 0486-20016
 Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099 
 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

Programkommitté Gotland
Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
 Lars Flemström, Box 119, 623 21 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, Östergarn Bengts 150, 623 68 Katthammarsvik, tel. 0498-52010

Revisorer
 Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
 Rune Johansson, Ekhagegatan 7, lgh 1101, 441 44 Alingsås, tel. 0322-12495
Suppleant Marianne Plate, Snäckeskärsgatan 9, 421 57 Västra Frölunda, tel. 031-690567

Valberedning
Sammank. Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612
 Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
 Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810

Medlemsavgifter verksamhetsåret 2013

 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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Landsorts fyr inpackad

Foto: Magnus Rietz


