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Ordförandens sektor

Vilken underbar sommar vi har haft. När jag skriver 
detta har jag just räknat samman alla rapporter om årets 
Fyrdag/-helg. Detta år nappade verkligen pressen på vår 
förhandsinformation. Jag fick mängder av telefonsamtal 
och ett par dagar innan helgen vågade jag knappt gå ut för 
jag trodde att jag skulle missa några kontakter. Vi slog inte 
vårt besöksrekord från 2011 (12.200) men vi uppnådde 
vårt näst bästa resultat hittills med 11.600 besökare. De 
första 2 dagarna efter händelsen trodde jag att det skulle 
bli fiasko för rapporterna från de första som mailade mig 
talade om blåst och regn trots att det hade varit kanonväder hela sommaren. Lyckligtvis 
hade jag oroat mig i onödan. Jag vill nu tacka alla fyrvisare i hela Sverige för ett suveränt 
jobb och ett stort Tack till Sjöfartsverket för att vi får låna era fyrar en hel helg.

Naturligtvis har det även i år blivit en massa trevliga fyrbesök och många träffar med 
härliga människor. Jag har en känsla av att fyrar i år har tagit ett steg framåt hos många 
människor och ökat sin popularitet. Allt fler ringer och frågar om fyrar. Antalet besökare 
på fyrplatser som har ett visningsavtal med SjöV har också ökat.

Under årets fyrhelg visades för första gången Ystads Inre och Malmö Yttre. En fyr-
förening har bildats i Ystad och ytterligare en är på väg att bildas för Tylö fyr. Snurrans 
Fyrförening på Bohus Malmön har fyllt 10 år. Ulla och jag var ditbjudna på en jätte-
trevligt årsmöte kombinerat med födelsedagsmiddag. Det är ett stort privilegium att få 
träffa så många positiva glada människor som vi gör när vi besöker föreningar och olika 
fyrplatser. Man är mycket välkommen på alla platser. 

En annan udda fyr vi har besökt är Ingrunden f.d. Utgrunden i Degerhamn. När vi 
passerade ringde jag ordföranden i hembygdsföreningen som äger fyren. Hon cyklade 
ner och öppnade för oss. I fyren har de inrättat ett litet trevligt museum. Dessutom är 
både fyr och lins i mycket gott skick.

I midsommarveckan när vi som vanligt skulle upp till Söderhamns skärgård stan-
nade vi till hos Magnus Rietz i Nynäshamn. Dit kom även Hans Rutberg, Dan Thunman 
och Ulf Schloss från styrelsen samt Maria Landin, kommunantikvarie Nynäshamn. Vi 
besökte först Viksten för att fundera på om dess sjömärke, ett av Sveriges äldsta, hade 
varit en fyr innan Landsort. Frågan måste dock avgöras av en geolog. Vi fortsatte sedan 
till Landsort för lunch hos Björn Öberg där vi diskuterade möjligheten att öppna ett 

fyrmuseum på ön. Björn visade naturligtvis stolt upp 
”sin” helt upprustade fyr. 

På väg söderut från Norrland efter midsommar var vi 
med på Birka Lines fyrkryssning. Fler än 100 av Fyrsäll-
skapets medlemmar deltog så man mötte många gamla 
trevliga vänner.  Personligen tycker jag kanske att det är 
bättre att komma i land på fyrplatser än att bara se fyren 
från ett fartyg, men det ena utesluter inte det andra.

I juli bodde vi återigen en natt på Pater Noster. De som driver verksamhet på fyren erbjöd 
under någon vecka medlemmar i Pater Nosters Vänner att bo där ute för halva priset. 
Vilken kanonkväll vi hade, badtunna, god mat en otrolig solnedgång över västerhavet.
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Redaktörens ruta
Vår ordförande har brett ut sig mer än vanligt. Här gäller det att jag fattar mig kort! 

Har Magnus Rietz & Co hittat Sveriges första fyr, Viksten, eller är Landsort 
fortfarande äldst? Magnus har också gjort en strapatsrik tur till Bonden i Bottenhavet. 
En tur som det inte är många förunnat att göra.

Leif Elsby berättar om Klövskär i serien om ”Fyrar som inte längre finns”. Han 
står också för den tekniska artikeln ”Kassunfyrar”.

Mikael Engqvist har gett oss en inblick i vad Kulturfastighetsutredningen innebär 
för våra fyrar och Mikael Nilsson uppmärksammar två USA-fyrar värda ett besök. 

Linda Tomingas blev inspirerad av fyrmodellsartikeln i förra numret och visar 
vad hennes 91-årige far åstadkommit.

Vad önskar jag mig då av er? Jo, mer material i form av kortare eller längre 
artiklar med innehåll av fyrhistorik, fyrteknik, fyrlivsbeskrivningar m.m. Har du 
besökt några intressanta fyrar? Berätta lite om deras historia. 

Fyrnyheter är alltid intressanta och efterfrågade. Är det något på gång med din 
lokala fyr? Berätta så att vi andra också får veta! Jag vill också gärna har flera boktips. 
Det måste finnas nya fyrböcker som kommit ut som vi ännu inte recenserat.

Till slut ett jättestort tack till er alla som bidragit med så mycket och som det har 
varit så trevligt att lära känna.
      Maria Elsby

Under augusti gjorde vi ett spännande besök på en fyrplats där vi aldrig varit tidigare 
nämligen Viksnäsudde i Vänern. Den långsmala udden är belägen väster om Mariestad. 
En lotsplats anlades 1827 men endast grunden av lotshuset finns kvar. Fyrplatsen togs i 
bruk 1902 men fyren släcktes 1950. I stort sett finns allt kvar. Fyren fungerar som sjö-
märke och fyrplatsen är numera sommarställe. Ägaren till säteriet låste upp kedjan över 
vägen och sedan körde vi försiktigt på en liten skogsväg c:a 4 km (kanske ett par km 
mer då vi körde lite fel ibland). Vi kom dock fram och där fanns även ägarfamiljen som 
visade fyrplatsen, tack Fredrik. Vi hade verkligen tur på vår upptäcktsfärd.

En annan mycket positiv händelse under 2013 är att Svenska Fyrsällskapet och Sve-
riges fyrar aldrig någonsin tidigare har fått så mycket publicitet. Mängder av tidningar, 
radio- och TV-stationer har kontaktat mig och flera lokala fyrföreningar. Bitvis har det 
varit jobbigt för man tycker att man många gånger upprepar sig, men all reklam gör 
våra fyrplatser allt mer kända och borde hjälpa till med att de bevaras för kommande 
generationer även om kanske inte alla kommer att kunna hållas tända.    

Slutligen ett par ord om den långdragna frågan om vad som skall hända med våra 
f.d. bemannade fyrar. När du läser detta har den senaste utredningsgruppen lämnat sitt 
betänkande till regeringen (2013-09-06, www.sou.gov.se ). Frågan om vilka fyrar staten 
skall bevara har nu utretts i 12 år och jag hoppas att vi nu börjar se ljuset och kan ar-
beta vidare med vår idé om stiftelsen Sveriges Fyrar för alla större f.d. bemannade fyrar. 
Om det går som vi tror kommer rapporten (SOU 2013:55) att sändas ut till berörda 
myndigheter samt till vissa andra, förhoppningsvis även Fyrsällskapet. På annan plats i 
detta nummer av Blänket är ett kort sammandrag av utredningsgruppens rapport gjord.

      Esbjörn Hillberg
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Klövskär/Klåvskär
Vid pennan och teckningar: Leif Elsby. Bakgrundsmaterial personal: Maria och Leif Elsby. 

Vid passage av Sotefjorden i Bohuslän var 
det röda huset ett sjömärke som syntes 
på långt håll. Under de 54 år som Klöv-
skär var bemannad har många personer 
avlöst varandra på fyrplatsen. Idag finns 
nästan inget kvar som minner om detta. 

Fyrplatsen ersattes år 1936 med en 
automatiserad AGA-fyr på det närbe-
lägna Mjölskär. 

”Ön” Klövskär
Klövskär står det skrivet. Lokalt kallas 
det Klåvskär. Namnet kommer sig av 
den djupa klåva (klöv, klyfta), som delar 
skäret i två delar. 

Fyrplatsen Klövskär
Fyrplatsen anlades år 1882 på det västra 
av de två skären. Husen var väl synliga 
från sjön. De hade ur vädersynpunkt ett 
mycket utsatt läge. 

Fyrplatsen uppfördes som ett kom-
binerat fyr- och boningshus med dass,  
uthus och vattenkar. En murad källare 
gick under halva huset. 

Alla byggnader var tillverkade i trä 
på snickerifabriken Bark & Warburg i 
Göteborg. Ritningarna hade upprättats 
av Emil Karlsson på Fyringenjörskon-
toret i Stockholm. Byggnaderna hade 
monterats och kontrollerats på fabrik. 
Efter godkännande hade de monterats 
isär och anlände monteringsfärdiga till 
fyrplatsen. 

Fyr- och boningshuset innehöll två 
lägenheter i bottenplanet. Vardera be-
stod av ett rum och kök. Rummen var 
c:a tre gånger fem meter stora. För att 
laga mat och hålla värmen hade man en 
vedeldad spis i köket och en kakelugn i 

Klövskärs fyrplats ligger nordväst om
Smögen och Hållö i Bohuslän. 

Klövskärs fyrplats sedd från norr i Sote-
fjorden 1911. I bortre änden av klyftan 
med hängbron ligger fyrplatsens ”hamn”. 

Foto: Lotsverket.

Klövskär
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rummet. Då man kom in i huset passe-
rade man först en gemensam hall. Fyr-
apparaten var inrymd i tornet på andra 
våningen. 

”Hamnen” i klåvans norra ände hade 
tilläggsplats med båtkran. Härifrån 
ledde en gångväg med ledstång upp till 
bebyggelsen på fyrberget. Tilläggsplat-
sen kunde bara användas vid gott vä-
der. I annat fall måste båten vara uppe 
ur vattnet för att inte slås sönder. När 
det blåste pulserade vattnet i en kraftig 
ström genom klåvan. 

År 1885 byggdes en 30 meter lång 
hängbro över klyftan så att man kunde 
ta sig över till den vattenreservoar som 
nu anlades på det östra, större skäret. 
Samma år inreddes vindsutrymmet i den 
östra gaveln till ett boningsrum. 

1904 byggdes ett nytt förråd. 
1905 ordnades en ny vattenreservoar. 
1920 byggdes en tvättstuga. 
1928 fick hamnen en vågbrytare. 

Dessutom ordnades en signalstång för 
att under dagtid kunna påkalla hjälp om 
det skulle bli ett nödläge. 

1936 drogs fyrplatsen in. 

Fyrens funktion
Fyrapparaten på Klövskär var placerad i 
tornet på andra våningen.  

Linsen var en trumlins av fjärde 
ordningen och hade 500 mm diame-
ter. Skenet kom från en fotogenlampa 
med dubbel veke. Den gav två ledande 
sektorer: vitt enklipp åt NNO och vitt 
enklipp åt SSV innanför Soteskär. 

Klippskenet åstadkoms genom von 
Otters klippapparat driven av urverk 
med lod. I en båge runt linsen satt ver-
tikala lameller som liknade blad till per-
sienner. Med hjälp av mekanik kunde de 
vridas så att de ibland släppte fram ljuset 
och ibland blockerade ljuset från lågan. 
Enklipp motsvaras idag av blixt, Fl. 

Ritning på det kom-
binerade fyr- och bo-
ningshuset sett från 
väster, syd respektive 
ost. 

I hamnen ligger julle och segeleka. Till höger 
skymtar kranen för att lyfta båten vid dåligt 
väder samt trappan upp till fyrberget. Rakt 
fram syns hängbron.           Foto: Lotsverket

Ett staket skyddade barn och vuxna från 
att halka ner i klyftan. 
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Sötvatten och brunnen
Sötvatten erhölls genom att ta vara på 
regnvattnet. Till en bassäng leddes det 
från boningshusets tak. Senare samlades 
det i en reservoar på det östra skäret. 

Tillgången på sötvatten var helt av-
hängig vädrets makter. Vid perioder 
med vackert väder var den begränsad. 
Vid hårda vindar var luften full av spray 
som fick vattnet att smaka salt. 

Proviantering och ärenden
Den ort som var lättast att ta sig till var 
Hunnebostrand. Där kunde man få in-
köpen gjorda, hämta posten samt ordna 
ärenden. 

Här eller i Smögen kunde man häm-
ta dricksvatten när det rådde brist på 
fyrplatsen. 

Jakt och fiske
Man levde till stor del genom självhus-
håll. När vädret så tillät satte man garn 
för att fiska. Fångsten saltades in i tun-
nor eller lades ut på berget för att torka 
för att användas senare. Och en del åt 
man nyfångad. 

När det var säsong fångade man 
hummer. Det mesta sålde man. Det gav 
välkomna kontanter. 

Man sköt fågel, alla sorter. Det var 
bland annat ejder, alfågel och olika sor-
ters änder. Rätt tillagat smakade det väl-
digt gott. Lunnefågel fanns också men 
den lät man vara i fred.

På hösten köpte man inifrån land en 
part fläskött som styckades och saltades. 

När det var säsong rövade man ägg 
från sjöfågel. Och så hade man höns, en 
tio-tolv stycken. Äggen konserverades i 
vattenglas för att användas senare. 

Mjölk köptes i Hunnebostrand. Den 
kokades för att hålla sig några dagar ex-
tra. Grädde användes till kaffet. Kaffe 
utan grädde var otänkbart. 

Vrakgods
Ibland kunde det komma vrakgods i 
mängder, men man kunde bara stå och 
titta på när det flöt förbi. Stränderna var 
för branta för att tillåta att man kunde 
bärga vrakgods på Klövskär. 

Arbetsdagen
Arbetet med fyren var mer lättvindigt 
än på många andra fyrplatser. Ingen 
mistsignalering och ingen Lux-brännare. 
Bara en vanlig fotogenlampa, visserligen 
med två vekar för att ge ett kraftigare 
sken. Arbetsbelysningen i tornrummet 
utgjordes av en mindre fotogenlampa. 
Där fanns även en läslampa, också den 
med fotogen. 

Varje dag skulle man putsa linsen, 
fylla fotogen på lamporna, trimma ve-
karna, polera mässing, städa och hålla 
rent och snyggt. 

Klövskär fyrplats med sina ledande sektorer 
markerade. Sotekanalen blev klar 1935.

S
ot

es
kä

r Hunnebo-
strand

Sotekanalen
Klövskär

Mjölskär

Smö-
gen

Gravarne

Hållö
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På nätterna höll man vakt. Man såg till att 
inget krånglade och höll ett vakande öga 
horisonten runt. Man gick skift, fyra tim-
mar vardera. Under vintern tändes fyrlå-
gan av första vakten vid solens nedgång. 
Nästa tog vakten kl 20-24. Därefter kl 
24-04, hundvakten kallad o.s.v. tills fyren 
släcktes vid soluppgången. 

Fyren var utrustad med två klipp-
apparater, vardera med sin mekanik. 
De gav en ”blixt” var annan sekund. Var 
fjärde timme vevade man upp loden 
som drev dessa. 

På vakten skulle man även anteckna 
om ett par fyrar i närheten doldes av dis 
eller dimma. Dessutom skulle observa-
tioner göras angående vädret var sjätte 
timme och nogsamt antecknas. 

Dessutom hade man arbetstid mel-
lan kl 10 och 13 på dagen. Då skulle 
diverse underhåll göras på fyrplatsen. 
Bättring av betong i trappor och pla-
tåer, underhåll av byggnader, knacka 
och skrapa rost, mönja delar av järn, 
skrapa och lacka båtarna och hålla dem i 
skick. I praktiken höll man på en månad 
på våren, sedan var allt klart. 

Inspektion
En gång om året dök lotskaptenen upp 
för att göra en oanmäld inspektion. Den 
omfattade fyrplats, fyr och bostäder. 
Allt ägdes av Lotsverket. Man visste ald-
rig i förväg när det skulle ske. Men då 
blev det bråttom att hissa flaggan och att 
byta från arbetskläder till uniform. 

Av outgrundlig anledning var lots-
kaptenen ofta på surmulet humör då han 
skulle inspektera. Med vita handskar på 
händerna strök han på otänkliga ställen 
för att se om där fanns damm och smuts. 
Och var de inte lika vita efteråt blev det 
beska kommentarer. Oftast träffade de 
kvinnan i familjen. Det ansågs vara hen-
nes uppgift att städa bostaden. 

Skolan
Då man inte hade Lotsbarnskola på fyr-
platsen fick barnen inackorderas på fast-
landet. Det var oftast på en bondgård på 
Ramsvik. För det mesta fanns där egna 
barn och det var inget större arran-
gemang att ta hand om ett till. Skolan 
låg i Svälte, några kilometer ytterligare 
inåt land. Skolbussar fanns inte. Natur-
ligtvis fick man gå till fots. 

Som det kom sig
Väder och vind styrde vad som skulle 
hända och vad man skulle kunna ta sig 
för att göra. Man tog därför dagen som 
den kom. Fyrfolk tillhörde inte den oro-
liga sorten. Man grubblade inte i onödan 
på vad som skulle kunna hända. När vin-
den inte var stilla var man i praktiken 
isolerade på sin kobbe. Oväder var inget 
konstigt. Det var man vana vid.

När kvinnorna skulle föda barn 
hetsade man inte upp sig i onödan utan 
kunde vänta till sista veckan innan man 
tog båten in till Hunnebostrand. 

Fyrplatsen ersätts
År 1935 invigdes Sotekanalen, en skyd-
dad färdled innanför. De flesta båtarna 
behövde nu inte utsätta sig för Sotefjor-
dens strapatser och nycker. Att bygga 
kanalen var ett AK-arbete till stöd för 
de många arbetslösa i den kärva dåtiden. 
Det här blev samtidigt början till slutet 
för fyrplatsen på Klövskär. Dess betydel-
se för sjöfarten kom att minska drastiskt.  

År 1936 uppfördes på det närbeläg-
na Mjölskär ett 14 m högt betongtorn 
med fyrkur. Det försågs med en auto-
matiserad AGA-fyr. 

Samma år avbemannades fyrplatsen 
Klövskär. Byggnaden flyttades till Hållö 
där den år 1937 blev ny bostad för fyr-
vaktaren. Idag är det endast grunden som 
är kvar på Klövskär och minner om att 
människor bodde och levde här i 54 år. 
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Personal
Fyren på Klövskär tändes första gången år 
1883. Fyrmästaren då hette Carl Gunnar 
Taube. Han assisterades av fyrplatsens 
förste fyrvaktare, Hans J Boman. 

För ungkarlen, sjökaptenen och nu 
fyrmästaren Carl Gunnar Taube var 
detta hans första tjänstgöring i Lotsver-
ket. Genom denna kom han att träffa 
sin tillkommande maka, den sköna Julia 
född Jacobsson. Hon var nämligen syster 
till Hans Jacob Bomans hustru Fredrika, 
även hon en ståtlig kvinna. Bröllopet mel-
lan Carl Gunnar och Julia stod år 1884 
i Kungshamns kyrka. De kom att få 13 
barn. Den förstfödde Karl Otto såg da-
gens ljus år 1885. Samma år i oktober flyt-
tade familjen vidare till Valö fyrplats. År 
1890 nedkom sonen Evert som nummer 
fyra i barnaskaran. Han och hans syskon 
kom att växa upp på Vinga fyrplats där 
Carl Gunnar var fyrmästare åren 1889 till 
1905. Men det är en annan historia.

Då familjen Taube flyttade vidare år 
1885 blev samtidigt Hans J Boman fyr-
platsens nye fyrmästare. Han stannade 
till oktober 1887 då han blev fyrmästare 
på Islandsberg. Då tog han Fredrika och 
deras tre små barn med sig. Hulda den 
äldsta var då 7 år gammal. På Islands-
berg stannade han i 23 år tills han dog i 
tjänsten år 1910. 

Då Boman steg i graderna kom Jo-
han Edvin Jacobsson att bli den nye fyr-
vaktaren. Han kom närmast från Vä-
deröbod och var bror till Bomans hustru 
Fredrika och till Taubes hustru Julia. 
Han och hans hustru Viktoria Elvira 
hade tre barn med sig och det fjärde var 
på väg. Två till kom att se världens ljus 
innan han som änkeman efter 6 år drog 
vidare med sex barn till Hållö, där 
Jacobsson år 1891 blivit fyrmästare.

Klövskärs tredje fyrmästare var Olaus 
Olsson. Han kom ursprungligen från 

Hans Jacob Boman var Klövskärs förste 
fyrvaktare. Han kom även att bli dess an-
dre fyrmästare. Här bodde han i 4 år med 
sin Fredrika och deras då tre barn. 

Carl Gunnar Taube var Klövskärs förste 
fyrmästare. Under sina 2 år där träffade 
han Julia. Hon kom som hustru att flytta till 
den fyrplats där hennes syster Fredrika bod-
de. Julia kom att bli mor till Carl Gunnars 
13 ungar. En av dem fick namnet Evert.

Johan Edvin Jacobsson kom till Klövskär 
som fyrvaktare. Som nybliven änkeman 
med sex barn kom han till Hållö som den 
nye fyrmästaren där. Han begravdes i Smö-
gen. 
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Kosters fyrplats. Där hade han börjat 
som fyrbiträde och avancerat till fyrvak-
tare. Han steg i graderna och kom till 
Islandsbergs fyrplats år 1883 som den 
förste fyrmästaren där. På Klövskär stan-
nade han åren 1887 till 1904, d.v.s. i 17 
år, till sin pensionering. Två av hans 3 
barn med hustrun Hildegard såg dagens 
ljus under tiden på Klövskär. 

Fyrvaktare Jacobsson efterträddes av 
fyrvaktare Johan August Andrén. Han 
kom närmast från Väderöbod. Han hade 
hustrun Maria Aurora med sig. De kom 
att bli hårt prövade. De fick under tiden 
på Klövskär först en pojke som var död-
född. Året därpå en flicka som var död-
född. Samtidigt dog hustrun. Stor tragik. 
Andrén flyttade år 1894 vidare till Pater 
Noster. Där hade han blivit fyrmästare. 
Han gifte om sig och fick fem barn som 
överlevde till vuxen ålder. 

Fyrvaktare Andrén efterträddes år 
1894 av Nils Anton Dahl. Han kom 
närmast från Måseskär där han börjat i 
Lotsverket som fyrbiträde. Med hustrun 
Hildur Adolfina Charlotta hade de två 
småbarn med sig och ett var på väg. 
Han flyttades upp ett pinnhål år 1896 
och blev Klövskärs fjärde fyrmästare. 
På Klövskär stannade han i sammanlagt 
8 år innan han for vidare till Fjordskärs 
fyrplats i Kungsbackafjorden. Där efter-
trädde han sin bror Anders T Daniels-
son som varit fyrmästare där i 8 år. På 
Fjordskär växte familjen Dahl med yt-
terligare fyra ungar. 

Dahl fick år 1900 ett extra fyrbiträde 
med namnet Hjalmar Teofil Nord. Hans 
pappa var den tidigare nämnde Johan 
Edvin Jacobsson. Nord stannade till 1904 
då han fick tjänst på fyrskeppet Grisbå-
darne som tf fyrbiträde. Han kom senare 
att sluta som fyrmästare på Hållö. 

Dahl efterträddes av Cornelius 
Nyström. Denne kom närmast från 
Pater Noster, där han varit fyrvaktare 

Cornelius Nyström var fyrmästare i 8 år 
på Klövskär. 

N Anton Dahl var på Klövskär i 8 år, va-
rav 6 som fyrmästare. 

Hjalmar T Nord var extra fyrbiträde i 4 år. 
Han slutade som fyrmästare på Hållö. Som 
framgår av denna gravsten är han och hus-
tru Ellen begravda i Smögen.

Olaus Olsson var 
Klövskärs tredje fyr-
mästare. Han stan-
nade i 17 år.

Johan August Andrén 
var Klövskärs tredje 
fyrvaktare. Han stan-
nade i 3 år.
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Anders Olén stannade på Klövskär i 27 år.  
Under tiden gifte han sig med Agnes, syster 
till Emil Gottfrid Helldner. Emil började på 
Klövskär som fyrvaktare år 1917 och tog då 
med sig sin syster som hushållerska. Men 
den oberäknelige Amor sköt sina pilar ... .

i 6 år. På Klövskär blev Cornelius först 
tf fyrmästare för att 1904 bli ordinarie. 
När Cornelius och hans hustru Helena 
Ottilia bodde på Klövskär hade de 6 
barn i familjen. Det sjunde skulle kom-
ma lite senare. Familjen stannade i 8 
år på Klövskär innan resan fortsatte till 
Varberg och fyrplatsen Skrivareklippan. 
Där stannade Nyström i 24 år. 

När Nyström flyttades upp till fyr-
mästare kom Anders Olén född Olsson 
som den nye fyrvaktaren. Han var ung-
karl då han kom till Klövskär år 1904.
Han gjorde en kort avstickare till Var-
berg Skrivareklippan. Annars var han 
Klövskär trogen i 27 år. Olén blev nästa 
fyrmästare, åren 1909 till 1932. Före sin 
pension avslutade han med 3 år som fyr-
mästare på Ven Haken. 

Som extra fyrbiträde tjänstgjorde 
Carl Oskar Ragnar Hållberg från år 1909 
till 1910. Han kom närmast från Vä-
deröbod, där han också varit extra fyrbi-
träde. Han fortsatte till Pater Noster där 
han likaså var extra fyrbiträde. Han kom 
att sluta som fyrmästare på Hållö. 

Då Olén år 1910 blev fyrmästare 
blev Gustaf Adolf Hult den nye fyrvak-
taren. Han kom närmast från Vinga där 
han varit fyrbiträde. Han kom tillsam-
mans med sin hustru Kristina Charlotta 
och deras sex barn. Det yngsta var då tre 
år. Familjen blev Klövskär trogen i två år 
innan de for vidare till Svangens fyrplats 
år 1912. 

Hult efterträddes av fyrvaktare Olof 
Bernhard Andersson. Han kom tillsam-
mans med hustrun Alida Charlotta. 
Deras enda barn hade tragiskt dött som 
nyfött. Efter tre år flyttade Andersson 
vidare till Varberg och fyrplatsen Skri-
vareklippan. 

Torsten Jacob Waldner blev år 1916 
den nye fyrvaktaren. Som hustru hade 
han Blenda Kristina född Johansson, 
som tidigare hade varit lärarinna på flera 

Torsten Jacob Waldner med hustrun och 
fd lotsbarnskolelärarinnan Blenda Kristina  
och barn stannade 1 år på Klövskär. 

Det då extra fyrbiträdet Carl Oskar Rag-
nar Hållberg stannade i 1 år. Han ses här 
bredvid Gustaf Adolf Hult. Hult med fru 
och sex barn var på Klövskär i 2 år.

Fyrvaktare Olof Bernhard Andersson stan-
nade i 3 år.
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fyrplatser. De hade redan ett barn och 
nummer två var på väg. De stannade i 
ett år innan de fortsatte till Väderöbod 
år 1917. 

Därefter blev Emil Gottfrid Helldner 
den nye fyrvaktaren. Ungkarlen Helldner 
hade tagit med sig sin syster Agnes till 
Klövskär. Hon skulle vara hans hushål-
lerska. Hon liksom han var vana vid 
fyrplatslivet. De hade växt upp på Ni-
dingen. Efter någon månad förklarade 
Olén att Helldner skulle skaffa sig en 
ny hushållerska. Han tog nämligen hans 
Agnes ifrån honom. De skulle gifta sig. 

Det var inget annat att göra för Emil 
än att önska brudparet lycka till och 
sätta in en annons i tidningen efter en 
ny hushållerska. En piga, också hon med 
namnet Agnes, svarade och fick platsen. 
Det dröjde inte länge förrän de var gifta 
och familjen började växa. De fick fem 
barn. Familjen Helldner stannade till 
1936. De fortsatte först till Väderöbod 
för att sedan stanna i 14 år på Tistlarna. 

1933 blev Knut Richard Hermans-
son den nye fyrvaktaren på Klövskär. 
Han kom närmast från Måseskär och 
befattningen som fyrbiträde. Efter två år 
fortsatte han till Pater Noster.

Då fyrmästare Olén for vidare år 
1932 så flyttade Emil Gottfrid Helldner 
upp ett pinnhål och blev fyrmästare.  
Helldner stannade till 1936. Under en 
månad 1932 upprätthöll Karl Ivar Wäs-
sing tjänsten som fyrmästare. 

1936 kom Knut Richard Hermans-
son tillbaka till Klövskär, nu som fyr-
mästare. Och inte nog med det. Han 
blev Klövskärs siste. Han var fyrmästare 
här i en månad innan fyrplatsen drogs in. 

Och så var en 54 årig epok  slut och 
förbi. Trots sin isolerade tillvaro här 
hade människor kunnat föra ett liv som 
de trivdes med. De flesta är nu borta. 
Återstår minnena som ännu inte helt 
har försvunnit. 

Knut Richard Hermansson var först fyr-
vaktare på Klövskär i 2 år, senare dess siste 
fyrmästare. Han var det i en månad innan 
fyrplatsen drogs in.  

Karl Ivar Wässing upprätthöll år 1932  
tjänsten som fyrmästare på Klövskär från 
augusti till september.  

Emil Gottfrid Helldner blev Klövskär tro-
gen i 19 år. Under tiden gifte han sig med 
Agnes Petronella Andersson och fick fyra 
barn, senare ett femte.  
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Den före detta lotsbarnskolelärarinnan på 
Klövskär Blenda Johansson, gift Waldner. 
Här med sin make Thorsten och deras tre 
barn. 

Snabbfakta om Klövskär
Lat N 58° 25’. Long O 11° 12’. 
Bemannad 1882-1936. 

Fyrplatsens förändringar
1882 anlades fyrplatsen vid insidan av 
Soteskär utanför Ramsvikslandet, 4 M 
norr om Smögen. På det yttre, mindre 
skäret anlades ett kombinerat fyr- och 
boningshus i trä. I tornpartiet inrym-
des fyrapparat med lins av 4:e ord-
ningen (500 mm Ø). Fotogenlampa 
med veke. Byggnaderna var tillverkade 
av snickerifabriken Bark & Warburg i 
Göteborg. Båthamn med kran. 
1885 byggdes hängbro över klåvan. 
1935 invigdes Sotekanalen för trafik 
på insidan av Ramsvikslandet. Kanalen 
medgav fartyg med största bredd 15 m 
och djupgående 7,2 m. 
1936 ersattes fyren av ett på närbe-
lägna Mjölskär samma år uppförda 
14,4 m högt betongtorn med fyrkur. 
Fyrplatsen Klövskär avbemannades. 
Byggnaden flyttades till Hållö fyrplats. 
Idag minner endast husgrunden om att 
ön har varit bebodd. 
Nuvarande karaktär: (släckt och bort-
forslad)

Lotsbarnskola
När barnen blev tillräckligt stora skulle 
de gå i skola. För det mesta skedde det 
genom att de inackorderades iland och 
gick i skola där. Men två år anordnades 
lotsbarnskola på Klövskär. Det var vårter-
minen 1909 och vårterminen 1910. Då 
flyttade en lärarinna ut till fyrplatsen. 

Först var Blenda Kristina med sitt 
flicknamn Johansson lärare. Sedan var 
det Agda Isabella Petrea Nilsson. Läsåret 
för barnen i lotsbarnskolan bestod av en 
termin. Under denna lärde de sig minst 
lika mycket som barnen iland under två 
terminer, det vill säga under ett helt läsår. 

Som skollokal på Klövskär använ-
des vindsrummet, som gjorts i ordning 
år 1885. Det var samtidigt lärarinnans 
bostad. Hade hon ätit stekt sill kvällen 
innan så satt lukten av stekt sill kvar i 
klassrummets väggar även nästan dag. 

Examensdagen var en stor tilldra-
gelse. Den firades med pompa och ståt. 
Flaggan i topp, finkläderna på och klass-
rummet smyckat, kanske med blomster 
”importerade” inifrån land. Fyrperso-
nalen var uppklädd i sina uniformer. 
Kanske hade man även besök från någon 
dignitär inifrån land.

När terminen var över flyttade lä-
rarinnan vidare till nästa fyrplats för att 
undervisa barnen där. 

Blenda Kristina född Johansson kom 
att gifta sig Waldner. Hon kom år 1916  
tillbaka till Klövskär, nu som hustru till 
fyrvaktare Torsten Jacob Waldner. 

Flygbild i nutid. Husgrunden finns kvar.
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Svenska Fyrsällskapets Stipendium
Svenska Fyrsällskapet beslutade 2010 att instifta ett stipendium på 
maximalt 20.000 kr.

Stipendiet utdelas efter Fyrsällskapets bedömning, dock högst en gång 
årligen.

Stipendiet är i första hand tänkt till medlemmar i sällskapet, men 
kan även tilldelas annan. Syftet med stipendiet är att utgöra ett stöd 
till de som avser att genomföra särskilt projekt i linje med sällskapets 
målsättning, syftande till att: 

Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, 
fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade objekt och 
ämnen.

Verka för bevarandet och skyddandet av det kulturhistoriska arvet 
rörande svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken, samt 
säkerställande av allmänhetens tillgång till dessa objekt.

I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och 
intressenter verka för att händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid 
fyrplatser dokumenteras.

Ansökan, som skall innehålla en detaljerad projektbeskrivning, 
inkluderande ekonomisk kalkyl, skall ställas till Svenska Fyrsällskapet, 
c/o Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50 B, 753 30 Uppsala. Beslut om 
tilldelning av stipendium fattas av styrelsen. Styrelsens beslut kan inte 
överklagas.

Sista ansökningsdagen är 16 mars 2014
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Kulturfastighetsutredningen 2013

Våra fyrar – och dess framtid
Så har den då till slut kommit. Den sista (eller kanske för säkerhets skull, den 
senaste) i raden av Kulturfastighetsutredningar. Denna gång med ambitionen (enligt 
direktiven) ”…att klarlägga vilka fastigheter och byggnader som är kulturhistoriskt 
värdefulla för staten hos de fastighetsförvaltande myndigheterna och som även fort-
sättningsvis bör ägas av staten”. Utredningen har letts av generaldirektören och förre 
riksantikvarien Inger Lilieqvist.

Utredningens betänkande Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden 
(SOU 2013:55, även www.sou.gov.se) är åtminstone den fjärde på samma tema under 
de senaste dryga fem åren. Först gjorde Statens Fastighetsverk en på regeringens upp-
drag 2008. Sedan kom betänkandet En effektivare förvaltning av statens fastigheter 
(SOU 2010:92) i slutet av 2010. Därefter nästa betänkande Staten som fastighets-
ägare och hyresgäst (SOU 2011:31) i början av 2011. Och nu alltså den senaste. 
Högt efterlängtad och med höga förväntningar; nu får vi svaren!

Om svaren ges i utredningen eller ej kan väl diskuteras. Oaktat det, så har denna 
utredning, precis som den föregående, varit föremål för ett intensivt uppvaktande 
från Fyrsällskapets sida. Fyrar är en central och viktig del av vårt kulturarv! Från 
att kanske i de tidigare utredningarna, fyrarna varit ett något perifert särintresse, så 
har både den föregående utredningen och nu den senaste, funderat en hel del kring 
fyrarna och deras framtid. Och, vågar jag nog påstå, så har man lyssnat en hel del på 
vad vi har framfört.

Förhoppningsvis har det inte undgått någon av Fyrsällskapets medlemmar att vi dri-
vit ett förslag om bildandet av en Nationell Fyrstiftelse. En stiftelse som samlat skulle 
successivt ta om hand de kulturhistoriskt intressanta fyrarna i takt med att de ej 
längre behövs för sitt ursprungliga nautiska ändamål. Den föregående utredningen 
såg positivt på Fyrsällskapets förslag, just det samlade och kompletta momentet, och 
konstaterade att om man väljer en sådan lösning, får man en sammanhållen förvalt-
ning för objekt både inom och utanför den s.k. portföljen. Alltså ett alternativ till att 
allt skulle ägas av staten.

Utgångspunkten i all Fyrsällskapets argumentation har varit; av det totala beståndet 
fyrar idag, vilka ska bevaras för att utgöra en representativ samling, speglandes vårt 
kulturhistoriska fyrarv? Alltså förutsättningslöst och utan styrande inskränkningar. 
Och det är väl främst här besvikelsen är på den senaste utredningen. Eller som man 
själv säger: ”Utredningen definierade en urvalsram för närmare bedömning av vilka 
särskilt kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som staten bör förvalta. Begreppet stat-
lig kulturfastighet definieras som en fastighet eller byggnad skyddad enligt regel-
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verket för byggnadsminnen”. Utgångspunkten (och därmed begränsningen) är rätt 
och slätt vad som är klassat som statligt byggnadsminne. Enligt vår bedömning ger 
en sådan ”insnävande” utgångspunkt inte bara att antalet blir avsevärt mindre, utan 
kanske allra värst, att urvalet inte blir representativt för speglandet av det ”kulturhis-
toriska arvet”.

Med denna utgångspunkt gör utredningen beträffande fyrarna följande indelning;

•	 Fyrar som staten av kulturhistoriska skäl bör ta ett fortsatt långsiktigt ägar-
ansvar för

•	 Fyrar som staten inte behöver äga, men som i dagsläget bedöms vara olämp-
liga att avyttra av verksamhetsskäl

•	 Fyrar som staten inte behöver äga av kulturhistoriska skäl 

Första kategorin anser utredningen omfattar 23 fyrar, andra kategorin 3, samt tredje 
12 stycken. 

Fyrsällskapet har i sin definition av kulturhistoriskt värdefulla objekt kommit fram 
till c:a 80 st. Med den utgångspunkt och angreppssätt som utredningen har, finns det 
alltså en betydande risk att ett värdefullt kulturarv nu går förlorat. Vi kommer därför 
att fortsätta våra ansträngningar att få en Nationell Fyrstiftelse till stånd.

Men, för att dock lyfta fram det positiva ur utredningen. Även denna utredning har 
lyssnat på vad vi sagt, och konstaterar ”Utredningen har bland annat tagit del av ett 
förslag från privata intressenter om bildandet av en nationell fyrstiftelse, där ett mer 
omfattande bestånd av fyrar föreslås ingå. Målsättningen är att på detta sätt bevara 
och underhålla ett särpräglat kulturarv. En sådan lösning beskrivs ge förutsättningar för 
utveckling och tillgänglighet under former som inte alltid möjliggörs inom ramen för stat-
lig förvaltning. Frågan berör såväl framtida ägoförhållanden som tänkbara alternativa 
dispositionsformer.” Bra och positivt. Men, med tanke på utredningsdirektiven, kanske 
kunde man gått ett steg längre i sin konkretisering och tydlighet? Risken är annars att 
man skjuter frågan framför sig, och den nu genomförda utredningen blir snabbt den 
näst sista i den långa raden…!

Vad sker nu närmast? Utredningen är överlämnad till ansvarigt statsråd, eller egent-
ligen till kanslihuset för fortsatt beredning. Närmast kommer säkert en remissrunda. 
Gissningsvis senast i början av nästa år. Remisstid kanske ett par månader. För oss 
som arbetat med frågan innebär det att vi nu koncentrerar oss på både tjänstemän-
nen i kanslihuset och de folkvalda. Och naturligtvis fortsätter vi också vår dialog med 
berörda myndigheter.

Jag får säker anledning återkomma med mer information i Blänket. Det går framåt, 
om än sakta!

      Mikael Engqvist
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IALA fyrbevarandemöte i Piraeus juni 2013
Esbjörn Hillberg

IALA (International Association of 
Lighthouse Authorities) är en intresse-
sammanslutning för världens alla ”Sjö-
fartsverk”. Dess huvudkontor finns i 
Paris. Man arrangerar arbetsträffar samt 
seminarier inom olika områden för sina 
medlemmar och andra inbjudna tekniska 
experter.

Ett av deras 4 dagars seminarier heter 
”Preservation of Lighthouse Heritage” och 
handlar om fyrbevarande, vad man skall 
göra med unika fyrar, metoder för att be-
vara dem och alternativ användning av 
fyrar. Undertecknad var inbjuden för att 
hålla föredrag om Svenska Fyrsällskapet, 
våra mål och vårt arbete på IALA:s för-
sta bevarandekonferens som ägde rum 
2000 i Kristiansand, Norge samt även 
till deras 2:a konferens i Göteborg 2005. 

Svenska Fyrsällskapet har genom dessa 
möten blivit ett känt namn hos många fyr-

myndigheter i världen. Dessutom fick vi 
ett mycket stort kontaktnät vilket många 
gånger har varit mycket bra.

I juni 2013 arrangerade IALA sitt 
4:e fyrbevarandeseminarium och denna 
gång i Piraeus. Sjöfartsverket (SjöV) 
hade upprepade gånger framfört önske-
mål till Fyrsällskapet att undertecknad 
skulle delta som representant från Sve-
rige tillsammans med en från SjöV och 
en från Statens Fastighetsverk (SFV). 

Den norska delegationen på 7 per-
soner var den överlägset största. I semi-
nariet deltog c:a 80 personer inkl. drygt 
15 speciellt inbjudna från grekiska uni-
versitet. Deltagarna kom från 16 län-
der (Kina, Australien, Malaysia, Indien, 
Oman, Nya Guinea, USA och 9 euro-
peiska länder) och dessa representerade 
40 olika myndigheter eller företag.

Fyren Dana på ön Poros.
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Så till själva seminariet som startade kl 
08.30 var morgon och slutade 17.30. 
Under dagtid gavs 35 presentationer i 
olika ämnen. Personligen tyckte jag att 
det var flera utmärkta presentationer 
exempelvis: hur man effektivt använde 
LED lampor tillsammans med traditio-
nella linser så att man kan behålla dessa 
linser, reparation av gamla prismor och 
linser, hur man kan ersätta kvicksilver 
med andra system för roterande linser, 
hur man i USA arbetar för att behålla 
traditionell fyroptik och den franska 
linshistorien. Dessutom var det några 
intressanta föreläsningar från fyrmyn-
digheter om vad de gör för att bevara 
gamla fina fyrar. Tyvärr var det också 
många dåliga föredrag när exempelvis 
en tekniker frossade i formler om håll-
fasthet vilka ytterst få begrep, när vissa 
totalt oengagerat bara läste texten från 
sina power-point bilder, etc.

Första kvällen var det en mottag-
ning i ett gammalt fint hus som ägdes av 
en grekisk skeppsredare som sponsrade 
konferensen. I detta hus fanns en stor 
fyrbokssamling, mängder av nautiska 
gamla instrument, en Nelson-samling 
samt föreläsningssalar. Vissa fyrböcker 
saknade jag tyvärr i min samling. 

Två kvällar var det även kvällspro-
gram i detta hus fram till kl 22 med 
sammanlagt ett 10-tal föredrag om fyrar 
i konsten, fyrar i litteraturen, fyrar i mu-
siken och visning av fyrfilmer. Så det var 
långa intensiva dagar och kvällar samt en 
djup sömn på nätterna. 

En heldag ägnades åt ett fyrbesök på 
ön Poros där den grekiske skeppsredaren 
hade sponsrat en totalrestaurering av fy-
ren Dana. Själva promenaden till fyren 
tog c:a ½ timme var väg och ägde rum 
under en het sol och på smala stigar ut-
efter branta stup. På hemvägen blev vi 
bjudna på en god lunch och fick samti-

digt tillfälle att svalka våra varma krop-
par med ett skönt bad. 

Sista kvällen arrangerades en trev-
lig avskedsmiddag på Greklands finaste 
hotell i Athen. Hotellet ägdes av den 
grekiske skeppsredaren som sponsrat 
konferensen och restaurerat fyren vi 
besökte. Han bjöd naturligtvis alla del-
tagarna på middagen. Varför har vi inte 
hittat sådana sponsorer i Sverige? 

Skeppsredaren samlade som jag 
nämnt tidigare på fyrlitteratur. Vi hade 
ett gemensamt intresse och jag hade 
några trevliga diskussioner med honom. 

Genom att delta i ett seminarie som 
detta får man förvisso en hel del nya fyr-
kunskaper. En annan viktig sak är att få 
veta vilka problem fyrmyndigheter har 
med sina fyrar i olika länder och sedan 
kunna jämföra med hur vi har det i Sve-
rige. Kanske är dock det viktigaste kon-
taktnätet som man bygger upp under 
kaffepauser, luncher och middagar. Man 
får en möjlighet att förnya bekantskapen 
med flera som man har träffat för många 
år sedan och dessutom flera nya kontak-
ter i en stor del av världen. Alla har vi 
samma fyrintresse även om vi talar olika 
språk.

Djup koncentration i konferenslokalen.
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Häradskärs fyr och fyrplats 150 år
Kristina och Hans Rutberg

Svenska Fyrsällskapet har sedan drygt 
10 år tillbaka uppmärksammat fyrar och 
fyrplatser som fyller jämna 50 år. Vid en 
liten ceremoni på platsen monterar vi på 
fyrens dörr en minnesplakett i rostfritt stål 
på vilken fyrens historia är ingraverad. På 
plaketten står också att läsa: Häradskär 
fyr och fyrplats har tjänat sjöfarten under 
150 år, vilket Svenska Fyrsällskapet år 
2013 manifesterar med denna tavla.

Lördagen den sjuttonde augusti 2013 
- den Internationella Fyrdagen - hade 
undertecknad med hustru Kristina nöjet 
att överlämna minnesplaketten. Vi blev 
hämtade vid Fyrudden på fredagen av 
Kenneth Magnusson, som inkvarterade 
oss i den gamla lotsutkiken. 

Fredag kväll gick vi runt på ön och 
blev av Lasse Åman visade fyrbostäderna, 
där det på lördagen skulle hållas bröllop. 

Lördagen var regnig och lite höstlik, 
men vädret till trots hade ett 40-tal fyr-

Häradskär är mycket vackert beläget längst ut i havsbandet på 
position N58° 8,8’ O16° 59,7’.

intresserade tagit sig till ön. De erbjöds 
tipspromenad på ön, fyrvisning samt kaffe 
med bulle. De som arrangerade den in-
ternationella fyrdagen på Häradskär hade 
verkligen bjudit till för att göra besöket 
värt att minnas. Vi som representerar 
Svenska Fyrsällskapet framför vårt varma 
tack för ett minnesvärt och givande besök.

Häradskär är väl värt att lära känna 
och på www.haradskarsfyrplats.se kan 
man läsa: ”Längst ut i det Östgötska 
havsbandet ligger ön Häradskär. Ön har 
varit en välkänd fiskeplats sedan början 
av medeltiden. Landskapet är flackt och 
består av två skär som är förbundna av 
en spång. De båda skären som utgör Hä-
radskär är två av Sveriges c:a 1700 ”kro-
noholmar”, d.v.s. öar som ägs av staten. 
Öarna tillhörde kronan redan på Gustav 
Vasas tid och förmodligen även dessförin-
nan. Läget i ytterskärgården medförde att 
de blev attraktiva vid fiske. Befolkningen 
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från fastlandet anlade enklare fiskelägen 
där de vistades periodvis. I många hundra 
år har människor levt och arbetat här ute, 
alltid beroende av havet och vädrets mak-
ter.

Fiskarbefolkningen blev med sin lokal-
kännedom en stor tillgång för andra sjöfa-
rande. Under årens lopp har många fartyg 
i nöd räddats av lotsarna på Häradskär. 
År 1677 blev lotsväsendet en statlig myn-
dighet och tjugo år senare fick Häradskär 
en fast lotsstation. 291 år senare den 1 juli 
1968 drogs lotsplatsen in och kvar blev då 
endast de två äldsta lotsarna.

Sjön har sedan urminnes tider va-
rit en naturlig färdväg och det har alltid 
varit nödvändigt för sjöfarare att kunna 
navigera och ta ut sin position till sjöss - 
speciellt i mörker. Deras viktigaste hjälp-
medel är då fyren och dess ledande ljus. 
Häradskärs fyr är belägen på Stångskär, 
vars namn kommer från att man under 
1600-talet använde en tunna på en stång 
som navigationsmärke på ön. På kunglig 
befallning sattes det redan på 1600-talet 
upp en tunna på en stång som sjömärke 
på den del av Häradskär som sedan kall-
lats Stångskär, numera Fyrskäret. År 
1745 uppförde Norrköpings stad en drygt 
25 meter hög åttakantig träbåk på skäret. 
Båken revs 1863 då fyren byggdes; grund-
stenarna finns fortfarande kvar nordväst 
om nuvarande fyr.

Det 29 meter höga rödmålade fyrtornet 
i järn ritades under ledning av Gustaf 
von Heidenstam, dåtidens störste fyrbyg-
gare. Han var utbildad fyringenjör och 
intresserade sig tidigt för hur man kunde 
använda järn som byggnadsmaterial. Hä-
radskärs fyr var den första svenska fyren 
med roterande lins. Det första fyrljuset be-
stod av 6-7 vekar och bränslet var rovolja, 
en benämning på olja från olika typer av 
frön från kålväxter. Linsen drogs runt med 
hjälp av ett lod. Det byggdes även ett bo-
stadshus med tre lägenheter i rödmålad 
träpanel med tillhörande uthus, dass, käl-
lare och brunn.”

Väginformation m.m.
För färd med bil: följ E22 mot Valde-
marsvik, sväng därefter av mot Gryt och 
Fyrudden, länsväg 212. 
För mer information om fyrplatsen och 
för bokning av rum kontakta Lasse Åman  
0708-776552 eller Kenneth Magnusson 
0722-107040.

Fyrmästare Georg Åman, 1942-1954.

Lasse Åman t.v och Kenneth Magnusson 
sätter upp Fyrsällskapets minnesplakett.
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Rapport från den Internationella Fyrdagen/helgen
17-18 augusti 2013

Redan år 2003 arrangerade Svenska Fyrsällskapet den Internationella Fyrdagen för 
första gången i Sverige. Svenska Fyrsällskapet står därmed för elfte året i rad som or-
ganisatör och initiativtagare till Fyrdagen. De första rapporterna från flera fyrplatser 
talade om mycket regn och blåst så jag fruktade det värsta och färre besökare. Oj, 
vad jag hade fel för trots dåligt väder på flera fyrplatser kom det 11.600 besökare till 
75 fyrplatser, sammanlagt den näst högsta besökssiffran under alla år. Flera fyrplatser 
slog också sina lokala besöksrekord. Häradskärs fyrplats fyllde 150 år och där höll 
Hasse Rutberg födelsedagstal, monterade Fyrsällskapets minnesplakett och åt tårta. 

Som organisatör av Fyrdagen vill Svenska Fyrsällskapet framföra ett stort tack till lokala 
fyrföreningar, hembygdsföreningar, frivilliga entusiaster samt inte minst Sjöfartsverket 
som hjälpt oss genomföra 2013 års Internationella Fyrdag och gjort den till en stor 
succé. Vi har nu firat dagen under 11 år. Antal öppnade fyrar: 2003: 33 fyrar, 2.500 be-
sökare, 2004: 52 fyrar, 4.500 besökare, 2005: 57 fyrar med drygt 6.800 besökare, 2006: 
62 fyrar med drygt 5.000 besökare, 2007: 63 fyrar med drygt 5.900 besökare, 2008: 57 
fyrar med drygt 4.600 besökare, 2009: 72 fyrar med drygt 9.800 besökare, 2010: 71 
fyrar med drygt 9.000 besökare, 2011: 72 fyrar med drygt 12.200 besökare, 2012: 74 
fyrar med drygt 11.200 besökare och i år 75 fyrar med 11.600 besökare. 

Kullen hade som vanligt flest besökare med c:a 3000 personer, därefter kom Ölands Södra 
Udde 720, Ölands Norra Udde 600, Bönan 530, Falsterbo 500, Malmö Inre + Yttre 386, 
Vinga 360, Bjuröklubb 304, Morups Tånge 286, Sandhammaren 263, Landsort 243, Finn-
grundets Fyrskepp 230, Ystad och Stavik 200 vardera, När 194, Stenkyrkehuk 185, Se-
gerstad 164, Hallands Väderö 158, Snuggen 150, Garpen 140, Tylö 130, Grynge gamla 
ensfyrar 127, Svenska Högarna och Hållö 125 vardera, Smygehuk 120, Fårö 118, Arholma 
båk 113, Örskär 107, Häradskär 106, Snurran 102, Fotö 100, Stora Karlsö 98, Hoburg och 
Ulebergshamn 90 vardera, Vanäs Udde 87, Utlängan 85, Storjungfrun 80, Huvudskär och 
Hästholmen 70 vardera, Bergudden och Brämön 60 vardera, Högbonden 50, Arkö båk 47, 
Hanö 45, Bungeör 44, Rataskär, Gotska Sandön och Donsö Huvud 40 vardera, Östergarns-
holm 39, Söderarm 36, Agö 34, Limö 31, Lungö, Grönskär, Ingrunden, Nidingen, Bråten, 
Måseskär, Ursholmen, Nordkoster samt Hammarö Skage 16-30 vardera och Rödkallen, 
Pite-Rönnskär, Gåsören, Stora Fjäderägg, Holmögadd, Sundklubben, Djursten, Utklippan, 
Malö, Malöhamn, Valö, Pater Noster samt Väderöbod 0-15 vardera.        

Den av Svenska Fyrsällskapet anordnade Fyrdagen firas på många platser och når 
allt fler människor. Det har aldrig tidigare varit så många och stora reportage om 
Fyrdagen. Radio- och TV-stationer rapporterade både före, efter och under dagen. 
Dessutom var det mängder av tidningsartiklar. Fyrar/fyrplatser blev mycket omtalade 
vilket är viktigt då det hjälper oss att göra fyrar, fyrplatser och andra unika sjömärken 
kända så att de kan bevaras för framtiden som ett unikt maritimt kulturarv. 

Samtidigt som den Internationella Fyrdagen/helgen firades bemannade radioamatörer 21 
svenska fyrplatser (varav 10 hölls öppna av Svenska Fyrsällskapet). De kunde tala med 
totalt 493 radiobemannade fyrplatser i 47 länder runt hela världen. http://www.illw.net
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Vad jag vet firades den Internationella Fyrdagen av fyrsällskap i: Australien, Canada, 
Danmark, England, Finland, Irland, Scotland, Sverige, USA och Wales men det var 
säkert fler länder som deltog. Det verkar som om Sverige även i år kan ha haft fler 
fyrplatser öppna och fler besökare än alla de andra länderna tillsammans. 

Vi har fått mängder av positiva rapporter från de som deltog. På vissa fyrplatser bjöds det 
på fika och bröd, på en del kunde man köpa kakor eller våfflor med sylt och grädde och 
på andra grillades korv. Några arrangerade poängpromenader eller frågesporter med priser, 
olika typer av musik spelades, man visade ringmärkning av fåglar, några hade utställningar, 
föredrag eller filmvisning om sin fyrs historia. Ja, programmen var många och varierande.

År 2014 på söndag 17 augusti organiserar Svenska Fyrsällskapet nästa Internationella Fyrdag 
och man kan även fira både lördag 16 och söndag 17 augusti vilket då kallas den Internationella 
Fyrhelgen. Om någon enstaka fyrplats har stora problem att fira detta datum ber vi att ni snarast 
kontaktar oss. Kanske kan vi då fira fyrdagen tidigare under sommaren på denna fyrplats.  

Vi hoppas att Sjöfartsverket och alla andra fyrägare fortsätter att stödja vårt organi-
serande av Fyrdagen genom att bevara, underhålla och sköta sina fyrar så att vi kan 
besöka dessa unika byggnader också i framtiden.

Återigen, ett varmt tack till er alla som hjälpt Svenska Fyrsällskapet med Fyrdagen 
och gjort ett storartat jobb.
      Esbjörn Hillberg 

Fyrpersonalen
Vad har hänt med fyrpersonalsregistret sedan sist. Jo, just nu omfattar dokumenta-
tionen drygt 5500 personer varav c:a 1160 arbetat inom fyrverksamheten. Registret 
verkar vara uppskattat eftersom många hör av sig, både medlemmar och icke med-
lemmar, med kompletteringar både vad gäller tjänstgöring, foton och nära släktingar. 

Jag började dokumentationen på västkusten och forsatte sedan söderöver. Tanken 
var att systematiskt fortsätta runt kusten för att sedan ta personalen vid Vänerns och 
Vätterns fyrar. Nu blev det inte så eftersom många från ost- och norrlandskusten 
hörde av sig med uppgifter. Jag tyckter att det inte är mer än rätt att om man an-
strängt sig med att plocka fram och skicka in material så skall det också tas om hand 
tämligen omgående. Detta medförde att jag släppte systematiken.

En del har lämnat uppgifter om sina fyrsläktingar medan andra koncentrerat sig på 
en fyrplats personal genom tiderna. Detta har bl.a. medfört att en del fyrplatser i stock-
holmsområdet nu är tämligen väldokumenterade. Just nu håller jag på med att avsluta 
arbetet med Söderarm och sedan står Korsö på tur. Genom bättre tillgång till olika re-
gister har jag också kunnat gå längre bakåt i tiden och därmed kunnat ta med personal 
som varit verksam under 1700-talet. Jmf t.ex. med franska revolutionen som var 1789!

Jag är tacksam för den hjälp jag kan få och uppskattar mycket alla de trevliga kon-
takter jag fått. Många människoöden har berört mig starkt och många funderingar 
har funnits om hur det gått i fortsättningen för familjer som drabbats hårt, men det 
finns för mig ingen möjlighet att tränga djupare, då skulle arbetet inte gå framåt. 

      Maria Elsby
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Mina fyrblänk
Lena Olofsson

Det var en sommardag på 1960-talet. Jag 
var 6, kanske 7, år och hade åkt med fa-
miljen till havet för att bada. Efter tim-
mar av intensivt dykande och simmande 
var det dags att äta den medhavda mat-
säcken. Jag satt på stranden och såg, ut 
över vattnet och lade då märke till ön, 
den lilla ön med det konstiga tornet. Hus 
låg det också därute, det syntes tydligt. 
Vad kunde det vara? Jag frågade mamma.
- Det är Garpens fyr, sa mamma. Den 
lyser för båtarna när det är mörkt så att 
de hittar rätt.
- Men bor det någon i huset? undrade jag.
- Ja, det är nog fyrvaktaren, sa mamma. 
Han sköter om fyren och ser till att den 
fungerar.

Orden sjönk in i mig och jag satt en 
stund och betraktade ön. Garpens fyr, 
nästan en egen liten värld ute i havet. 
Med ett torn som lyste så att båtarna 
inte for vilse och en fyrvaktare som såg 
till alltsammans. Dit skulle jag väldigt 
gärna vilja åka någon gång!

Det var så det började. Mitt intresse 
för fyrar och deras funktion och betydel-

se var väckt. Varje gång vi sedan kom ner 
för att bada stannade jag alltid upp en 
stund, ”hälsade” på fyren och förflyttade 
mig i tanken dit ut. Snart fick jag också 
se den lysa och lära mig varför mistluren 
tutade. Det var spännande och mystiskt 
men ingav också en känsla av trygghet; 
Garpens fyr blinkar och mistluren hörs. 
I natt hittar båtarna rätt hur mörkt och 
dimmigt det än blir.

Under uppväxtåren lärde jag känna 
fler fyrar. Långe Jan och Långe Erik på 
Ölands södra respektive norra udde var 
ett par av dem. Där kunde man åka ända 
fram och jag fascinerades av de bastanta 
byggnaderna. Helst hade jag velat gå in 
och riktigt se hur där såg ut och hur de 
fungerade, men det fick man visst inte. När 
vi besökte Långe Erik hade jag ändå tur; 
det var dimma och mistluren tutade med 
jämna, kraftiga stötar. Naturligtvis måste 
jag prova hur nära ljudet man kunde stå! 

På sjörapporten lästes ovanliga och 
ibland lite roliga namn upp, följda av 
”sydväst 9 m/sekund”, ”lugnt”, ”tät dim-
ma” eller något annat: Trubaduren, Må-
seskär, Fladen, Nidingen, Hallands Vä-
derö, Sandhammaren, Hanö, Landsort, 
Almagrundet, Holmögadd, Bjuröklubb, 
Rödkallen och många fler. På alla dessa 
platser fanns fyrar och jag kunde se dem 
som ett pärlband runt hela Sveriges kust.

Jag var långt upp i vuxen ålder när 
jag förstod att det inte längre fanns 
några fyrvaktare. Det kändes som en 
besvikelse. Man hörde talas om att fyrar 
släcktes ner och ibland föll något välkänt 
namn bort ur sjörapporten. Var det en av 
dessa släckta fyrar? Nu hade vi andra sätt 
att vägleda fartygen, bättre sätt enligt 
många. Men jag tyckte det var oroande. 
Tänk om det till slut inte fanns några fy-

Garpens fyr, 6-åringens drömmars mål. 
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rar kvar, tänk om de rev dem en efter en 
nu när de inte ”behövdes” längre...

Så, i augusti 2011, slöts cirkeln. Jag är 
sedan många år skåning och nu var jag med 
en kompis på en liten resa på Österlen. 

- De har guidade turer på Sandham-
marens fyr, sa min kompis. Vill du åka 
dit? Om jag ville!

Det som ett 6-årigt barn drömde på 
stranden en gång för länge sedan blev verk-
lighet. Jag fick uppleva en fyr från insidan, 
klättra upp i tornet och framför allt lära 
mig en del om hur den fungerade. Vi såg 
den fantastiska linsen, hörde om fyrens his-
toria och om arbetet med att bevara den. 
Informationsmaterial låg framlagt och jag 
fick veta att Svenska Fyrsällskapet finns. Så 
snart jag kom hem blev jag medlem.

Nu vill jag lära mig mer om både gamla 
bekanta och för mig okända fyrar och hjäl-
pa till att värna om detta viktiga kulturarv.

Grandios fyrlins återfunnen
På Marinmuseum i Karlskrona har 
nyligen installerats en klenod till 
fyrlins – nämligen den återfunna ro-
tationslinsen från Utklippan.

Värdig dess underbara briljans 
har den placerats ytterst vackert på 
den övre våningen i ett glasat hörn 
alldeles ut mot havet. Naturligtvis 
hade linsen gjort sig bäst på dess 
riktiga plats men i brist på denna är 
den nya lokaliseringen oerhört fin 
där den kan studeras på verkligt nära 
håll på ett fint pedagogiskt vis. För-
står museifolket sedan att man inte 
sätter en matt lågenergilampa i en 
briljant fyrlins utan istället en klar 
ljuskälla så vore det helt perfekt. 

  Magnus Rietz

Det blev inte drömmarnas fyr, Garpen, 
utan Sandhammaren, som fick besök.

Foto: Berny Perzon
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Två fyrar i USA: Pigeon Point och Point Reys
Mikael Nilsson

I samband med en nyligen genomförd 
resa i Kalifornien kom jag och min fru 
att besöka två fyrar med lite intressant 
historia. Så här var det: Vi hade landat 
på flygplatsen i San Fransisco, (3 veckor 
innan det koreanska planet gjorde det…) 
och hämtat ut vår hyrbil. 

Planen var att köra söderut på High-
way 1, känd som ”världens vackraste 
väg”, vilket vi kan hålla med om. Efter 
en dryg timme kände vi att det var dags 
att hitta logi och samtidigt såg vi en fyr 
blinka en bit bort. Vi kommenterade det 
hela som – ”Vad trevligt och mysigt det 
såg ut”, men det var ju inte en fyr vi var 
ute efter utan någonstans att sova. 

Vid infarten till fyren stod en skylt 
som också berättade att vi kommit till 
Pigeon Point Lighthouse och att här 
också fanns ett vandrarhem. 

Vår lycka var alltså gjord. Efter att 
ha checkat in och ätit en bit fick vi också 
veta att det gick bra att testa deras ”hot 

Pigeon Point fyrsamhälle i Kalifornien.

Pigeon Point.
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tube”/ badtunna alltså. Vilket vi givetvis 
gjorde. Det blev en tidig morgon och vi 
tog en promenad och en del foton.

Fyren byggdes 1871 i tegel på ett 
stenfundament, och tändes första gången 
året efter med en Fresnel lins. Den elek-
trifierades 1926. Höjden är 35 m och är 
den högsta på västkusten tillsammans 
med Point Arena Light. Den blev auto-
matiserad 1974 och räckvidden var 40 
km. Namnet togs från det havererade 
skeppet Carrier Pigeon som gick under 
vid denna kust 1853. 

Tornet är stängt för besökare sedan 
december 2001 då det finns en över-
hängande rasrisk då man använde järn 
och inte stål för själva glaskonstruktio-
nen och gången runt. För att få till det 
karakteristiska ljusblinket var tionde 
sekund, roterade den 1 ton tunga linsen 
ett varv var fjärde minut.

Lite kuriosa är också att det ameri-
kanska medieföretaget E. W. Scribbs an-
vänder fyren som sin logo med mottot: 
”Give light and the people will find their 
own way.”

Nästa gång du passerar, stanna vid 
Pigeon Point. 

http://norcalhostels.org/pigeon/

Pigeon Point.
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Den andra fyren vi besökte skryter med 
att den är belägen på ”the windiest place 
on the Pacific Coast and the second fog-
giest place on the North American con-
tinent”. Vi är böjda att hålla med… 

Vi har nu förflyttat oss och är norr 
om San Fransisco vid Point Reys National 
Seashore. Hit kom Sir Francis Drake när 
det begav sig 1579 med sitt skepp Gol-
den Hind på sin resa jorden runt. Fyren 
byggdes 1870 och automatiserades 1975 
och sköts sedan dess av National Park 
Services. Fresnel linsen och klockmeka-
niken tillverkades i Frankrike 1867 och 
kom med ångare via Magellans sund. 

Här kan dimman ligga tät veckovis, 
speciellt under sommaren så behovet av 
fyren var stort för alla fartyg som skulle 
anlöpa hamnen i San Fransisco. Man 
fick spränga av en bit av berget nästan 
1 000 meter från toppen av berget så att 
fyren kom under dimman. Trappstegen 
ner (och upp) var en tuff utmaning för 
fyrmästaren och hans tre assistenter som 
skötte fyren i sextimmarspass. 

Förutom ”vanligt” underhåll som be-
stod av rengöring av linsen, putsa kop-
paren och göra nödvändiga reparationer 
skulle det också skyfflas ett antal ton kol 

Point Reys norr om San Fransisco.

Point Reys i nutid ...

... och då det begav sig år 1870. Lägg märke 
till mannen bredvid tornet till vänster. På 
den högra bilden ser man en man som put-
sar den stora Fresnel-linsen. 
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för att hålla mistluren igång. En halvtim-
me före solnedgången varje kväll skulle 
en man gå ner för trätrappan och tända 
oljelampan i fyren. 

Därefter skulle klockmekanismen 
skruvas upp varannan timme, vilket var 
ett tungt jobb. Natten igenom hölls så 
veken trimmad så att lågan lyste klar. Ett 
varv tog två minuter med fem sekunders 
intervall. 

Omgivningarna har fantastiska vand-
ringsleder och mycket att se. 

www.nps.gov/pore/planyourvisit/
visitorcenters.htm. 

Den elektriska mistluren med styr- och reglerutrustning som det ser ut idag. 

Vaktrummet under lanterninen. 

Den väl putsade och målade linspelaren som det ser ut idag på Point Reys. 
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Bremö fyr
Minnesanteckningar av Fritz Montelius

De första i tjänst vid fyren var: Fyrmäs-
tare Johan Nordblom född 1805. Fyr-
vaktare P. Schön kom från Waxholm. 
Fyrbiträde C. G. Hammarberg kom från 
Ortviken, där han varit anställd på såg-
verkskontoret hos Forssell. 

Nordblom var 17 år på ön, Schön 
endast 14 år och Hammarberg 41 år. 

Nordblom
Nordblom var en myndig person. Han 
var sjökapten och van att bestämma. Han 
ville nog också vara skeppare på skutan 
Bremön. Han hade många gånger svårt att 
dra jämt med den övriga befolkningen.

Ett tvistefrö var också, att de unga 
präster som tjänstgjorde på ön, gärna 
ville vara hos ”farbror Nordblom”, som 
han kallades av dem. Fiskarebefolkning-
en, som betalade prästen, tyckte nämli-

gen inte om detta. Nordblom fick enligt 
uppgift två söner, varav den ene blev 
sjökapten och den andre präst. Nord-
blom dog 1876. Han kände kanske på 
sig att hans tjänst var avslutad.

Träslöjd
Nordblom snidade mycket, och en del 
finns bevarat på ön, bland annat vakt-
fördelningstavlan på fyren. Ramar finns 
i flera stugor men de flesta vet nog inte 
vem som är tillverkaren.

Vaktfördelningen inom snidad ram 
tillverkad av förste fyrmästaren ger följande 
upplysningar. ”Denna ram är gjord av Johan 
Nordblom 1876”. ”Till minne av förste fyr-
mästaren vid Bremö fyr. Fyren tändes första 
gången den 15 oktober 1859. Då var Schön 
fyrvaktare och Hammarberg fyrbiträde. Var 
på din Vakt och sköt Tjensten noga”. 

Det har skrivits en hel del om lotsarna och fiskarbefolkningen på Bermön men fyr-
folket tycks ha blivit bortglömt. Konstruktör av fyren var överingenjören N. G. von 
Heidenstam, fader till Werner. Fyren anlades och uppfördes av en byggmästare 
A. Killén. Lanterninen levererades från Paris och kostade 32 000 kr. Fyren tändes 
första gången 1859. 

Fritz Montelius, 1898 - 1983.
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vänster sida från kapellet. 

Självhushåll
Nordblom intresserade sig mycket för 
nyodlingar. Under hans tid uppodlades 
c:a 7 tunnland. Fyrmästaren hade rätt 
att ha 2 kor, fyrvaktaren och fyrbiträdet 
var sin ko. Dessutom hade fyrpersonalen 
rätt att ha 9 getter.

”Brunnsparken”
Under Nordbloms tid anlades också par-
ken, som skämtsamt kallades brunnspar-
ken, enär en brunn anlades intill denna, 
med en vinda för upphämtning av vat-
ten. Det var nog Nordblom som stod för 
trädplanteringen. Vad gäller blomstren 
var det nog Schön som var mest intres-
serad. Parken lär ha varit något av en 
idyll med syrenbersåer och olika slags 
blommor. I parken hölls kafferep och 
det var en plats som befolkningen kunde 
samlas på. Det har sagts att det var ett 
par familjer som aldrig besökte parken. 

Nordbloms efterträdare hade inte 
samma intresse för parken. Popplarna 
växte upp till stora trän och slog rot-
skott, som de inte förstod att bekämpa. I 
min barndom – säg omkring 1910 – var 
allt nästan igenvuxet. Spår av syrenber-
såerna och en del blommor och träd av 
olika slag och ett stensatt dike minde om 
parkanläggningen. 

Tavlan blev oförståndigt nog skänkt till 
en person på ön för några år sedan. Ge-
nom mina protester blev tavlan återbör-
dad till fyren. 

Guldmedalj
Nordblom var i mångt och mycket en 
märklig man. Den 27 maj 1863 tillde-
lades han Uppsala Hushållningssällskaps 
guldmedalj för plantering i Enköpings 
stads ägor, där han varit bosatt före sin 
tid som fyrmästare. Medaljen överläm-
nades av prosten Sahlén under en cere-
moni efter gudstjänsten i Bremö Kapell. 

Fyrtomten
År 1862 upprättades en karta över fyr-
området. Kartan förvaras f.n. i fyrmäs-
tarebostaden. Gränsen för området går 
från Örmansudden nedanför Stig Berg-
ströms stuga, följer bergskanten vid Vi-
karloken upp till Skogsvägen och följer 
den till Storviken. 

Skillnadsmärken finns i berget på 
Örmansudden, i berget ovanför Vikarlo-
ken och på en hälla i Storviken. År 1866 
hade vägen till Storviken, Skogsvägen 
och vägen blivit färdig efter Kyrkberget 
upp till fyrpersonalens odlingar och med 
anknytning till Sannavägen. 

Min morfar (Hammarberg) reste en 
sten med årtalet 1866 inhuggit. Stenen 
står en liten bit nedom dansbanan på 

Från Bremön kunde det vara mycket snö och is att passera för att ta sig iland, som här. 
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Schön
Fyrvaktare Schön var trädgårdsodlare 
av stora mått. Vikartå (odlingen mellan 
Skogsvägen och Kyrkberget) var föremål 
för Schöns odlingsiver. Där odlades på 
sin tid olika slags grönsaker. Bärbuskar 
planterades och även fruktträd. 

Upp till bostäderna fraktades jord 
och där odlades grönsaker och även 
blommor. För några år sedan fanns det 
olika slags blommor invid ladan vid fyr-
vaktarodlingen, som Schön planterat. 
Kanelrosor kan man finna därintill i 
snårskogen, som minner om Schöns in-
tresse för blommor. Schön hade en son 
som blev lots på Bremön. 

Min morfar Hammarberg
Efter Schön, som avled vid relativt unga 
år, blev Hammarberg, min morfar, fyr-
vaktare och Bror Lund fyrbiträde. Lund 
blev sedermera fyrmästare på Gran och 
Storjungfrun. Hammarberg efterträdde 
1891 Montelius, min farfar, som fyr-
mästare på Bremön.

Fest på fyren. 

Holger Holmgren i maskinhuset som gav 
elektricitet till fyren och drift av mistsignalen. 

Min farfar Montelius
Efter Nordblom blev min farfar, Tomas 
Victor Montelius, fyrmästare på Bremön. 

Farfar kom närmast från Lungön där han 
varit fyrmästare 1860-1876. Tidigare 
var han officer vid flottan. Liksom sin 
företrädare hade han liten kontakt med 
öbefolkningen. 

Fyrfolk jag minns
Fyrmästare Sundberg, en jovialisk och 
humoristisk man, som alltid hade något 
roligt att berätta. 

Gustaf Hägg, efterträdde Sundberg. Pi-
pan hade han ständigt hängande i mun-
nen. Han var strängt hållen av sin hustru 
Lina. De sista åren han var där ute kun-
de man få honom ned till hamnen på ett 
glas punsch, vilken dryck han satte stort 
värde på. Fadern var lots på Bremön och 
själv började han som fyrbiträde. Han 
kunde Bremön.

Levi Öqvist blev fyrmästare efter Hägg 
och kom närmast från Berguddens fyr-
plats. Det var en riktig friskus. Han hade 
aldrig underkläder. En vinterdag var jag 
på väg över Bremösundet på skidor, då 
jag fick se en figur komma skidande i 
svalrock och vegamössa. Det var 10 gra-
der kallt och blåste från nord. 

John Mattson blev fyrmästare efter 
Öqvist. Han var levnadsglad och en stor 
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Erik Björklund, Bertil Wahlberg och Gustav 
Olsson i vinterkläder. Olsson var den siste 
fyrmästaren på Bremön.

Tore och Alice Hessler

Fritz Montelius till vänster. John Mattsson 
till höger.  

humorist och ville se folk omkring sig. Vi 
hade många trevliga stunder tillsammans. 

Axel Söderlund, som blev fyrmästare på 
Örskär, började som fyrbiträde på Bre-
mön. Han hade styrmansexamen och 
lotsexamen i Öregrund. Tjänstgjorde som 
lots under första världskriget i Öregrund. 

Alfred Andersson började som fyrbi-
träde på Bremön och blev fyrmästare på 
Eggegrund. Han var en trogen spelman 
på dansbanan på sommarkvällarna. 

Nils Strömberg började också som fyrbi-
träde på Bremön och blev fyrmästare på 
Eggegrund efter ovannämnde Anders-
son. Alla dessa är nu borta. 

Tore Hessler kom som fyrmästare efter 
John Mattsson. Det var en stor saknad 
när han slutade sin tjänst. Alltid hjälp-
sam med ett handtag och goda råd. 

Avbemanning
Den 11 mars 1972 avbemannades Bre-
möns fyrplats och automatiken tog hand 
om fyrpersonalens arbete. T.f. fyrmästa-
ren Gustav Olsson lämnade ön med familj 
den 12 mars som siste man på skansen. 

Olyckskrönikan
Lotsplatsen har under årens lopp ej und-
gått att drabbas av olyckhändelser då 
lotsar omkommit under sin tjänstgöring, 
likaväl som tillbud då lotsens liv stått på 
spel. Från äldre tider är ej bekant, men 
har givetvis förekommit. Först i början 
av 1850-talet förekommer uppgifter 
därom, visserligen få och knapphändiga. 

1854 den 15 september föll lotsen 
Anders Moberg överbord från sin båt 
vid hamnbryggan i Sundsvall och drunk-
nade under försök att rädda en sjöman, 
E. G. Billing.
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Måseskärs fyr i modellformat
Linda Tomingas

Min far, Per Olsson, nu fyllda 
91 år, ville ha lite att göra förra 
vintern. Så han tillverkade fyra 
stycken modeller av Måseskärs 
fyr till oss syskon. De pryder nu 
våra trädgårdar i Göteborg och 
på Orust.

Varför det blev just Måseskär 
berodde på att där utanför har 
han fiskat mycket makrill.

Fyren är 85 cm + lampa. Den 
är gjord i metall och står ute året 
om. En solcellslampa i toppen ly-
ser fint i mörkret. 
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Minneskväll på Söderarms fyrplats 
- Fyrmästare Ahlberg
Lars Sjölander

På Söderarm finns även ett museum som 
berättar hur vårdkasen tändes för att 
larma om att Ryssen invaderade skär-
gården 1719. Anngret Andersson driver 
idag hela anläggningen och visar fyren 
och bevakningstornet och det går att 
hyra in sig i fyrpersonalens bostäder för 
att ha möten. 

Kvällen avslutades med rundvand-
ring på ön med bl.a. besök i bastun som 
ligger i en gammal militärbunker vid ha-
vet. På plats fanns även lotsarna, militä-
ren och Sjöräddningen för att fira Evert 
Ahlbergs minne.

Onsdagen den 24 juli samlades 145 förväntansfulla perso-
ner vid Räfsnäs brygga för transport med 9 lejda båtar ut 
till Söderarm vid gränsen till Ålands hav. Med 9 m/s och 
gammal sjö blev det en fin båtresa. Väl på Söderarm ge-
nomfördes ett fint program med mycket musik som fyr-
mästare Evert Ahlberg skrivit och även uppspelning av 
band där han medverkat i Sveriges Radio och berättade 
om sitt arbete på Östergarnsholm/ Gotland, Björns fyrplats 
och verkets elverkstad innan han tillträdde som siste fyr-
mästare på Söderarm. Ahlberg har även skrivit dikter som 
framfördes av trubaduren Niklas Karlsson. 

Anngret Andersson & trubaduren Niklas 
Karlsson.

Publiken njöt av sång, mat och vackert 
väder medan båtarna fyllde hamnen.

Fantastisk hemresa i solnedgång.

Evert Ahlberg
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Boktips

Spanska irrfärder

Bengt Garsell vår medlem som flera gånger har besökt 
spanska fyrar har återigen gjort en intressant resa och 
publicerat sin tredje spanska fyrbok. Det unika med 
Bengt är att han verkligen kommer in i fyrarna och träf-
far olika fyrvaktare. Jag kan nog garantera att ingen an-
nan medlem i Fyrsällskapet har besökt så många spanska 
fyrar och känner till så mycket om dessa. 

Bengt startar denna gång sin resa i två spanska autonoma 
områden i Nordafrika (Melilla och Ceuta) med dess fy-
rar och intressanta byggnader. Han tar sedan färjan över 
till Spanien, hyr en bil, besöker så fyrarna från Malaga 
västerut till portugisiska gränsen inklusive ett kort besök 

i gränsfyren i Vila Real. Så vänder han och kör tillbaka in i Spanien och därefter norr-
ut i inlandet ända upp till staden Leon, därefter västerut ut till kusten vid gränsen 
mellan Portugal och Spanien. Sedan besöker han flera fyrar utefter kusten som han 
tidigare sett mellan Vigo och Gijon. Bland annat lyckas han komma in i lanterninen 
i Hercules-tornet i á Coruna båda dagtid och nattetid. Det du! 

Under sin bilfärd i inlandet från syd till norr följer Bengt i spåren efter den gamla 
romerska transportleden och härvägen ”Via de la Plata”. Naturligtvis finns det inga 
fyrar i dessa områden men boken beskriver på ett trevligt sätt hur det var när romar-
riket härskade i Spanien. Många gamla fina hus virvlar förbi, gamla järnvägsstationer, 
nedlagda gruvor, m.m. 

Bengt är en mycket förberedd, kunnig och välskrivande författare med många intres-
sen vilket höjer värdet av boken trots att den inte bara handlar om fyrar. Boken är 
också välillustrerad med flera färgfotografier tagna av Bengt och en utmärkt reseguide 
inför en Spanienresa. 

Boken har 172 sidor, mjuk pärm, är publicerad 2013 av Breakwater Publishing, 
ISBN 978-91-86687-20-5. Den kostar 150:- och kan beställas på förlagets hemsida 
www.breakwater.se.
      Esbjörn Hillberg
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Viksten Sjömärke – kanske vår första fyr
Magnus Rietz

Viksten i Stockholms sydligaste skärgård 
är ett av landets allra äldsta sjömärken. 
Troligen 400 år eller mer. Viksten ligger 
mitt i gapet där de svenska örlogsflot-
torna skulle segla in i skärgården på väg 
hem efter sina härjningar i Europa. Det 
här är inte bara svårnavigerade farvatten, 
det är till att börja med rejält knepigt att 
orientera sig var man ska ta sikte mot 
en kustrand som ser helt jämn ut från 
havet. Då är det väldigt bra med ett kän-
ningsmärke att hålla utkik och kunna 
lägesbestämma sig någorlunda efter, vil-
ket också var avsikten när sjömärket på 
Viksten restes. 

Nu var det emellertid så att de svens-
ka flottorna alltid skulle återvända på 
hösten före det att isläggningen slog till i 

södra Östersjön. Isen ville man till varje 
pris undvika att bli fast i för ett fastfruset 
krigsskepp i trä är hur lätt som helst att 
sätta eld på. Följaktligen var det i slutet 
av november man började sina återtåg 
för att någon vecka senare kanske inträf-
fa i södra Stockholms skärgård. I slutet 
av november är det ofta dåligt väder och 
framför allt dålig sikt ute på havet och 
det dessutom är kolmörkt. 

Det är då högst rimligt att tänka sig 
att man började arrangera någon slags 
hjälp med ljusföring på ett eller annat 
sätt på just Viksten enär det var här man 
förväntade att fartygen skulle dyka upp. 
Sjömärket uppvisar dessutom på gamla 
teckningar en stor nisch mot havet vil-
ket tyder på att man eldade i denna och 
hade lä från övriga håll. Det fanns ju 
inte så stor anledning att tro att fartygen 
skulle komma från något annat håll än 
från söder, d.v.s. utifrån Östersjön.

En handfull hågade inom Fyrsällskapet 
gjorde i juni ett besök på Viksten till-
sammans med Nynäshamns kommun-
antikvarie Maria Landin för en första 
okulärbesiktning av sjömärket. 

Ett preliminärt beslut togs om att 
försöka få till stånd en arkeologisk un-
dersökning, en utgrävning, av sjömärket 
för att eventuellt fastställa om det har 
eldats i det. Om så visar sig vara fal-
let, kommer det sannolikt att betyda 
att Sveriges första fyr har upptäckts. I 
klartext föregångaren till Landsort som 
ligger bara några sjömil därifrån. Detta 
vore ingen dålig upptäckt. Fullt i klass 
med upptäckten av vraket från ”Resande 
Man” som hittades alldeles i närheten 
2012.
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När man skall bygga en fyr på plats 
ute i öppna sjön så är man utlämnad åt 
vädrets makter. I klartext betyder det 
stora svårigheter. En klassisk utsjöfyr är 
Eddystone i Engelska kanalen. Under 
1800-talets Sverige byggde man utsjö-
fyrar på två platser. Det var Dämman i 
Kalmarsund och Draghällan i inloppet 
till Sundsvall. Dämman var bemannad 
1874-1968. Draghällan var bemannad 
1879-1966. Där det i öppna sjön fanns 
behov av en fyr, men där man inte hade 
möjlighet att bygga någon, där löste man 
det genom att placera ut ett fyrskepp. 

Så småningom lärde man sig att bygga 
fyrarna på land och sedan bogsera ut dem 
och förankra dem på avsedd plats. Den 
första fyren i världen byggd på detta sätt 
var Roter Sand utanför Bremen i Tysk-
land. Den uppfördes på en sandbank vid 
mynningen av floden Weser. Den byggdes 
på land, bogserades ut och sänktes ner på 
sin plats. Förankringen lyckades vid andra 
försöket. Den fylldes med betong och 
byggdes färdig på plats med ett ståltorn i 
fem våningar. Den var byggd för att vara 
bemannad och tändes hösten 1885.

En kassunfyr är en form av botten-
fast fyr. Kassunen gjuts vanligen på land. 
Som Sveriges första kassunfyr tändes år 
1930 fyren Trelleborgs Angöring. Den 
ersatte fyrskeppet Trelleborgs Redd. 
Fyren byggdes som en kassun i betong, 
bogserades på plats d.v.s. ett grund på 
6 m djup, sänktes ner, fylldes med sand 
och sten som ballast och göts färdig på 
plats. För mistsignaleringen anslöts den 
med elkabel till land. Fyrljuset var pla-
cerat 13 m över havsytan. Det utgjordes 
av AGA-ljus, som 1939 ersattes av elek-
triskt ljus med AGA-reserv.

1939 uppfördes 8 stycken bottenfasta 
fyrar i Kalmarsund. De byggdes som kas-
sunfyrar. De två största var Krongrun-
det och Skansgrundet. Vattendjupet 
för dessa var 8-9 m. De fick elektriskt 
fyrljus. Mistsignaleringen skedde med 
Nautofon. Skansgrundets fyr ersatte 
Grimskärs fyr och fyrplats.

Bygget av Ölands Södra Grund var 
komplicerat. 1947-1948 tillverkades 
bottenkassunen. Det gjordes i en torr-
docka inne i Karlskrona. Sedan bog-
serades den ut till tillräckligt djup på 
Karlskrona redd, där man fortsatte att 
gjuta fyren tills den blev 20 m hög. 1949 
bogserades den ut till sin position, sänk-
tes ner och förankrades. Sedan fortsatte 
arbetena under hela 1950. 1951 tändes 
fyren. Den var bemannad under åren 
1951-1970.

Vilken utrustning som behövde ingå 
i en kassunfyr berodde på om den var av-
sedd för att vara bemannad eller inte, ha 
kraftkabel från land eller inte, o.s.v.. För-
utom utrustning för fyrljus och mistsig-
nalering kunde det behövas kraftcentral, 
bränsleförråd, ställverk, manöverappara-

Kassunfyrar
Leif Elsby (text och teckningar)
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Tänd Namn Byggd Ersatte Typ, bemanning Placering, med mera
1930 Trelleborg Trborg Fyrsk. Trelleborgs Redd Kassun Trelleborg
1939 Huvudet Ny Kassun Kalmarsund
1939 Osvallsgrundet Ny Kassun Kalmarsund
1940 Skansgrundet Fyrplatsen Grimskär Kassun Kalmarsund
1940 Krongrundet Ny Kassun Kalmarsund
1941 Omböjningen Ny Kassun Kalmarsund, nu kummel
1944 Sillåsen Ny Kassun Kalmarsund
1945 Lilleland Gbg Ny Kassun ONO Nidingen
1947 Utgrunden Fyrsk. Utgrunden Kassun S Kalmarsund
1951 Ölands S Grund Kkrona Fyrsk. Ölands Rev Kassun, bemannad Östersjön
1952 Hällgrund Sthlm Ny Kassun Bottenhavet
1955 Engelska grundet Sthlm Fyrsk. Grepen Kassun N Roslagen
1956 Kungsgrundet Ny Kassun OSO Västervik
1958 Nygrån Jävre Ny. Vält av isen Kassun Piteå
1959 Grundkallen Sthlm Fyrsk. Grundkallen Teleskop, bemannad N Roslagen
1959 Renöragrund Jävre Ny Kassun Piteå
1960 Nordvalen Jävre Fyrsk. Östra Kvarken Teleskop SSO Holmögadd
1960 Svinbådan Lysekil Fyrsk. Svinbådan Teleskop VNV Viken
1961 Oskarsgrundet NO Lysekil Fyrsk. Oskarsgrundet Kassun Öresund
1961 Kalkgrundet Lysekil Fyrsk. Kalkgrundet Kassun Öresund
1961 Revengegrundet Sthlm Ny Teleskop Stockholms skärgård
1962 Oskarsgrundet SV Lysekil Fyrsk. Oskarsgrundet Kassun Öresund
1963 Sydostbrotten Jävre Fyrsk. Sydostbrotten Teleskop, bemannad Vernersgrund S Umeå
1964 Almagrundet Jävre Fyrsk. Almagrundet Teleskop Stockholms skärgård
1965 Larsgrundet Jävre Ny Teleskop Luleå
1965 Trubaduren Lysekil Fyrsk. Vinga Fångdamm S Vinga, Göteborg
1966 Flinten SV Töre Ny Kassun Öresund
1967 Gustaf Dalén Jävre Fyrsk. Hävringe Fångdamm Hävringebukten
1968 Tylögrund Töre Ny Fångdamm Västerhavet
1968 Svenska Björn Jävre Fyrsk. Svenska Björn Teleskop, bemannad Ålands hav
1968 Dämman Töre Fyrplatsen Dämman Kassun Kalmarsund
1968 Väktaren Jävre Ny Fångdamm O Holmsund, Bottenviken
1969 Finngrundet Jävre Fyrsk. Finngrundet Fångdamm S Bottenhavet
1969 Fladen Jävre Fyrsk. Fladen Fångdamm V Varberg
1969 Björnklack Töre Ny. Vält av isen 1986 Fångdamm Ersatt med boj
1969 Borussiagrund Töre Ny Fångdamm Rönnskär
1970 Västra Banken Jävre Fyrsk. Västra Banken Fångdamm S Bottenhavet
1970 Remmargrund Töre Ny Fångdamm Stockholms skärgård
1970 Lerskärsgrund Töre Ny Fångdamm Stockholms skärgård
1971 Gunvorsgrund Jävre Ny Fångdamm N Kvarken
1971 Norströmsgrund Jävre Fyrsk. Norströmsgrund Fångdamm Bottenviken
1972 Falsterborev Jävre Fyrsk. Falsterborev Fångdm, bemannad S Öresund
1972 Vänta Litets grund Töre Ny Fångdamm N Bottenhavet
1973 Landsorts Bredgr. Töre Ny Fångdamm Stockholms skärgård
1973 Svängen Töre Ny Fångdamm Stockholms skärgård
1974 Brandskärsflak Jävre Ny Fångdamm Brofjorden
1974 Dynabrott Jävre Ny Fångdamm Brofjorden
1974 Farstugrunden Jävre Ny Fångdamm Luleå
1974 Vallinsgrundet Töre Ny. Vält av isen 1979 Fångdamm S Umeå
1975 Blenheim Jävre Ny. Nedseglad Fångdamm S Falsterbo. Ersatt m boj 
1975 Kullagrund Jävre Ny Fångdamm SO Trelleborg
1977 Hätteberget Jävre Ny Fångdamm V Marstrand
1978 Vitfågelrännan Jävre Ny Fångdamm Luleå
1981 Stötbotten Jävre Ny Fångdamm O Oskarshamn
1984 Revet Jävre Ny Fångdamm N Kvarken
1985 Märketskallen 1 Jävre Ny. Nedseglad Fångdamm Ålands hav
1986 Södra Kvarken Jävre Ny Fångdamm Ålands hav
1987 Märketskallen 2 Jävre Ny. Nedseglad Fångdamm Ålands hav
1992 Märketskallen 3 Oxelösd Ny Fångdamm Ålands hav



40

tur, vaktrum, värme- och ventilationsan-
läggning, kök, förråd för mat och vatten, 
bostadsutrymme och fritidslokaler.

Under 1950-talet tändes ytterligare 
fem stora kassunfyrar: 1953 Hällgrund 
(längst ut i Söderhamns skärgård, blev 
landets första helautomatiska och fjärr-
manövrerade fyr utan kabel till land), 
1955 Engelska grundet (norra Rosla-
gen), 1956 Kungsgrundet (utanför Väs-

tervik), 1958 Nygrån (utanför Piteå) och 
1959 Grundkallen (norra Roslagen).

För att förkorta tiden för service 
började kassunfyrarna att byggas med 
helikopterplatta. Problemet med detta 
var, att den konstruktion som behövdes 
för att bära upp plattan skulle skymma 
fyrljuset. Detta problem löstes genom 
uppfinningen av spaltsektorfyren, som 
gjorde fyrlanterninen överflödig. Med 
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Spaltsektorljus utvecklades av Sjöfartsver-
ket för användning i kassunfyrar med heli-
kopterplatta. För att bära plattan med last 
krävs att underliggande konstruktion är 
kraftig och stabil. Detta kan låta sig göras 
genom att spaltsektorfyren bara behöver 
ett antal smala öppningar i den bärande 
konstruktionen. 

Det ljusstarka spaltsektorljuset kom 
att bli ”standard” på de större utsjöfyrar-
na. Lysvidd c:a 21 M. Med början 1991 
ersattes spaltsektorljuset av ljus försörjt 
från förnyelsebar energi (solpaneldrift), 
vilket innebar att lysvidden blev c:a 9 M. 

denna teknik behövdes endast ett litet 
antal små fönsteröppningar, vilket gjor-
de att konstruktionen för den övre delen 
av tornet kunde göras så stabil att den 
kunde bära en helikopterplatta. Grund-
kallen var den första kassunfyren byggd 
för detta. Därefter monterades helikop-
terplatta även på äldre fyrar.

Teleskopmetoden, patenterad 1957, 
uppfanns av Robert Gellerstad. Enligt 
denna byggdes kassunfyren i det när-
maste färdig vid kaj, bogserades på plats 
och sänktes ned på den förberedda bot-
tenplattan. Därefter byggde man den 
färdig med förankringar. Tornet, som 
utgjorde en inre del, kunde sedan hö-
jas upp likt ett teleskop och gjutas fast 
för att slutinstallera elkopplingar, m.m.. 
Ytterkassunen fylldes därefter med ma-
kadam och sand som ballast. Den första 
stora svenska fyr byggd enligt teleskop-

metoden var Grundkallen. Den byggdes 
på Lidingö och sjösattes 1958. Den pla-
cerades på Dittmansgrundet.

En annan metod var fångdamms-
principen. Enligt denna byggdes tornet 
halvfärdigt på ”varv”, sjösattes och för-
sågs med en fångdamm (flytkrage). Där-
efter byggdes den helt färdig, t.ex. i en 
skyddad vik, bogserades ut på plats och 
förankrades. Den extra flythjälpen togs 
då bort.

1957 startade ”fyrfabriken” i Jävre-
Sandholmen söder om Piteå. Här bygg-
des sammanlagt 27 stora utsjöfyrar. För-
sta fyren blev 1957-1958 Nygrån och 
den sista 1986-1987 Märketskallen II. 
Fyrarna byggdes i det närmaste färdiga 
på en pålbädd i anslutning till kajen. Se-
dan bogserades fyren till den blivande 
fyrplatsen.

Under 1960-talet byggdes 21 kas-
sunfyrar. Utbyggandet av utsjöfyrar fort-
satte under hela 1970- och 1980-talen. I 
samband med byggandet av Öresunds-
bron tillkom ytterligare kassunfyrar. Far-
leden Flintrännan på den svenska sidan 
av sundet modifierades och blev en 7,5 
M lång raksträcka med ny fyrbelysning.

De många bottenfasta fyrarna spe-
lade en viktig roll i satsningen på vin-
tersjöfart till de norrländska hamnarna. 
Fyrskeppen och flertalet av de stora 
bojarna längs kusten har ersatts av kas-
sunfyrar.

Byggandet av kassunfyrar har i hu-
vudsak koncentrerats till tre orter: Töre 
vid Haparanda, Jävre-Sandholmen vid 
Piteå samt Lysekil i Bohuslän. 

Källor: 
Lars Malmquist, Fyrar och fyrfolk, 1994.
Svensk Fyrlista, flera årgångar
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Den gamla fyren Sidero sprider fortfarande sitt sken ...
Ulf Wade A:son

Min hustru och jag kände för lite solse-
mester i början av juni och valet blev en 
vecka på Korfu i Grekland. 

Staden Korfu är pittoresk med smala 
gränder och mycket charm. Den gamla 
stadsdelen är sedan några år tillbaka 
upptagen på Unescos världsarvslista. 

Två venetianska fästningar bildar en 
kontrast till den gamla stadens gemyt. 
Det gamla fortet på östra sidan är sta-
dens mest karakteristiska monument 
med en spännande och intressant histo-
ria från den bysantinska tiden när italie-
narna härskade på ön.

Högt uppe på toppen av fortet står 
den pampiga Sidero som är en av Grek-
lands äldsta fyrar. Byggd under det brit-
tiska protektoratet på 1820-talet. Initialt 
användes olivoljelampor för att sprida 
varnande ljus till sjöfarten. 

Under andra världskriget när tyskarna 
bombade staden blev delar av fyren för-
störd. År 1944 var fyren åter i bruk. I bör-
jan av 1950-talet renoverades Sidero och 

ett nytt elektrifierat system blev installerat.
Fyren är fortfarande i bruk och spri-

der sitt sken i hamninloppet till Korfu 
stad. Varje kväll kunde vi se fyrens sken 
från hotellets balkong. Det väckte nyfi-
kenhet och jag kunde inte undgå att en 
tidig morgon vandra de otaliga stegen 
upp till Sidero på fortets topp. En svet-
tig och krävande promenad men belö-
ningen blev en enastående utsikt över 
den vackra staden och dess hamninlopp.

Ulf Wade A:son vid Sideros fyrhus.

De sista krävande trappstegen upp till fyren.
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Fyrutställning Gammelgarn Gotland
Magnus Rietz

Den gångna sommaren hölls en minifyrutställning i Gammelgarns magnifikt vackra 
kyrkokastal på östra Gotland. Det var lokal fyrhistoria som skildrades och hembygds-
föreningen presenterade ett synnerligen smakfullt prov på vad som går att åstad-
komma med små medel när man förstår att göra något stort av något litet. Så blir det 
om man bär både på god smak och kan sin egen historia. 

Det här kan vara ett gott exempel att ta efter på andra håll i landet med fyr-
platser och engagerad lokalbefolkning. Allt behöver inte se ut som Marinmuseum i 
Karlskrona och liknande. Den småskaliga kulturen och historien blir ofta konkretare 
samt engagerar mer och fastnar därför lättare. Något som även vår Riksantikvarie 
ofta påpekar.

Julklapp - ett medlemskap i Fyrsällskapet?
Om du vill ge bort ett medlemskap i Fyrsällskapet så kostar det 200:- per år. Du 
kan betala medlemskap för 1, 2 eller 3 år samtidigt. Sätt in det aktuella beloppet 
på vårt PG konto 1968-420-8 och skriv namnet på den nya medlemmen och 
kontaktuppgifter på inbetalningen eller maila detta till ulla@hillberg.com.

      Esbjörn Hillberg
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Bonden – stadig pjäs på rödsprängd granit
Magnus Rietz

För att få privilegiet att sätta sin fot på 
denna landets allra mest utsatta fyrplats 
krävs såväl tålamod som rätt timing. 
Detta förutom att man bör kunna avvara 
en slant för en flygtur med helikopter till 
sitt resmål. Varje tillstymmelse till hamn 
på öns branta klippstränder saknas näm-
ligen och totalt tillträdesförbud råder 
dessutom mellan den 15 april och den 
15 september. Fritidsbåtstrafiken till det 
otillgängliga skäret är därför obefintlig. 

Få människor är ju ute och seglar i 
Bottenhavet före och efter denna tid och 
det enda möjliga sättet att ta sig iland, 
om man ändå skulle komma på tanken, 
är med hjälp av en gummibåt som får 
lyftas upp på klipporna. Men då måste 
någon finnas kvar ombord på moder-
skeppet därute. Kloka skeppare ankrar 
inte i bråddjupt vatten ute på öppet hav.

Undertecknad insåg allt detta som-
maren 2008 när jag hade det stora nöjet 
att få lågflyga över Bonden men på grund 
av tillträdesförbudet inte kunde landa på 
kobben. Vilket vid tiden passade perfekt 
då klippor och hällar var alldeles full-
satta av öns urinnevånare, d.v.s. tusentals 
sillgrisslor och tordmular. Efter denna 
observation följde fem års längtan och 
trevande idéer om möjliga sätt att nå 
fram till klippan. Efter att alla lite enk-
lare tillvägagångssätt ventilerats återstod 

så bara metoden luftlandsättning. Som 
kustjägare mindes vi våra gamla Ver-
tolhelikoptrar som på 70-talet brukade 
släppa ner oss på diverse klipphällar lite 
här och där. Så varför inte igen…?

Väl nedkommen på marken på Bon-
den förminskas man omedelbart. Ön 
består alltså av synnerligen bastant röd 
rapakivigranit. Det stenmaterial som 
inte längre sitter fast i marken, och det 
är ansenliga mängder, ligger utstrött som 
enorma klippblock huller om buller på 
ön. Framkomligheten är bitvis oerhört 
svår, i all synnerhet en bit in på hösten 
då den stora förekomsten av lavar på 
stenytorna håller fukten hela dagen och 
gör underlaget minst sagt slirigt. Att hal-
ka och stå på nosen bland klippblocken 
gör man bäst i att undvika till varje pris.

Fyren på Bonden uppfördes 1913. 
Den är helt utförd i betong och den 
största av detta slag i landet. Betong som 
byggmaterial i fyrar hade införts bara 
några år tidigare, bl.a. på Högbonden. 
Materialet får anses som rätt lämpat till 
utsatta byggnadsverk men klarar sig na-
turligtvis inte utan underhåll i evighet. 
Detta märktes även på Bonden som om-
målades tio år innan vårt besök. Skicket 
var efter omständigheterna gott om än 
att fyrens nordsida börjat odla en viss 
påväxt. 

Sveriges tveklöst mest dramatiskt placerade fyr 
uppvaktades på sin hundraårsdag i början av ok-
tober av två halvt bedagade, men envisa, kustjä-
gare. För Bondens fyr och klippön den står på, 
15 km från land rätt ut i Bottenhavet, flirtar man 
inte med hur som helst. 
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Belysningen har nyligen, 2010, ändrats från solpa-
neldrivet glödljus till ny LED-utrustning. I och 
med detta flyttades ljuskällan inifrån den stora 
andra ordningens lins till en exteriör Sabik-
apparatur på fyrtaket. Inte särskilt vackert och 
troligen inte heller ekonomiskt totalt sett med alla 
ombyggnadsarbeten, kostsamma transporter etc. 
Fyren är per definition i drift men med en slags 
respirator, kan man se det som.

Själva ön Bonden är desto mer intressant. Dess 
klippformationer saknar motstycke någonstans i 
Sverige. Inlandsisen har här utfört ett gediget arbete 
och än har stenblocken på långa vägar inte hunnit 
slipas av som t.ex. på de flesta liknande granitöar i 
Bohuslän. Tillsammans med granitens röda nyans, 
förekomsten av olika lavar och en snål övrig flora 
framträder en dramatisk och ställvis stramt grafisk 
terräng. Mitt i allt detta reser sig ett tjugo meter 
högt svartvitt fyrtorn på den högsta punkten. 

Närmare bilden av fyrklippan Fastnet Rock 
kommer vi inte i Sverige. Jag kan bara tänka mig 
hur det ser ut när stormen ryter och sjöarna bryter 
långt upp på land här en kulen vinterdag. Det är 
sånt man skulle vilja se. Men troligen inte utsätta 
en liten Robinson helikopter för…
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Glimtar från årets Fyrdagar på Bremön

Rättelse
I Blänket 2013:3, sid. 47, hade det av misstag kommit in fel illus-
tration. En bild av Häradskär i stället för Huvudskär. Huvudskärs 
fyr ser du till vänster eller i Iwar Donnérs teckning på sidan 47. 

     Redaktören

Sol och regn blandat och en sydlig vind på 12 m/s var 
vad som mötte fyrdagsbesökarna - öbor, fastlandsbor 
och utländska gäster. 

I år hängde stormvarningsskyltarna nytjärade och re-
noverade i träställningen (se bilden från Bremöns första 
fyr byggd 1859). Min tavla med KON-TRATT-KLOT 
visade vad de betydde i olika kombinationer. 

Nytt för i år var mitt collage med handarbeten från 
fyrmästarhustrur (1911-1934). Fyrmästare Petrus Häggs 
hustru Carolina var god vän med min mormor Maria gift 
med mästerlotsen August Selander. Maria fick en udd-
spets som Lina virkat. För hundra år sedan satt den på en 
kökshylla i det hus jag nu bor i (f.d. fyrmästarbostaden). 

Fyrmästare John Matssons (1946-1956) hustru 
Edith broderade ett litet örngott, en haklapp och en servettväska till sonen Rune 
och en handduksbonad i korsstygn. Rune blev fyrvaktare och hans sambo gav dessa 
arbeten till mig när Rune avlidit. 

Förutom att handarbeta så bakades det en hel del till ”kafferep” förr i tiden. Man 
plockade då måsägg, vilka hade dubbelt så stor gula som hönsägg. På Bremön fanns och 
finns det gott om skog med svamp och bär som kom väl till pass. Vi har också älg, rådjur 
och en ensam ren som visar sig ibland. Förr jagades ejder och det blev både dunkuddar 
och duntäcken. 

Under sommaren har jag också haft en knapputställning. Tyvärr har jag ej någon 
fyrmästarknapp men morfars lotsknappar finns med liksom knappar från Polisen, 
Telegrafen, Flyget, Posten, Kronan och naturligtvis mormors pärlemoknappar.

      Hälsar Kerstin Brage

Rykande färsk fyrnyhet
Fyren Pater Noster får en ny pir! Statens Fastighetsverk och Pater Nosters Vänner 
skall bygga en 10 m lång och 6 m bred pir. Djupgåendet blir 3 m. Piren skall vara 
färdig nästa sommar och ersätter då den svårtillgängliga nuvarande tilläggsplatsen. 

       Redaktören
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Huvudskär 1943

Konstnär Iwar Donnér
gladdes inte bara åt att få utöva sin egen 
konst på Huvudskär, utan det förekom 
ofta att han inbjöd förbipasserande 
familjer på väg till eller ifrån fisket att 
komma in på en drink. Medan de äldre 
avnjöt den även i Paris kända drinken 
”Dubbel Donnér”, så fick barnen visa 
sina konstnärliga anlag genom att rita av 
Huvudskärs fyr. 

Det var nog tur, att barnen även 
präntade ner sin ålder för annars kunde 
de äldre lätt få skulden och därmed den 
mycket mörknyanserade drinken ge 
orsak till, att den annars så ståndsmässiga 
fyren intagit en något vacklande hållning.

 Insänt av Karl Åström
Bremöns första fyr som tändes 1859. Ett 
nytt torn byggdes 1947 men toppsektionen 
behölls. 
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Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att sätta in pengarna på vårt PG konto nr 
1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer tröjor var vänlig 
kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och 
modell. Portot inom Sverige är beräknat för endast ett exemplar per artikel. Kontakta oss därför 
om du beställer flera saker samtidigt för detta kan förändra portot både positivt och negativt. 

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris inkl. porto om medlem 
140:-, ej medlem 200:-  (extra porto för: Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris inkl. porto 90:- (extra porto: 
Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris inkl. porto om medlem 180:-, ej medlem 230:- 
(extra porto Europa 105:-, utom Europa 135:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris inkl. porto om medlem 40:-, ej medlem 50:- (extra 
porto:  Europa 20:-, utom Europa 25:-)
Klubbnål i emalj med logo 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 15:-  inkl. porto (extra porto 
utomlands 5:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 15:- inkl. porto för alla 6 (extra porto 
utomlands 5:-)
T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 130:- inkl. porto 
(extra porto: Europa 25:-, utom Europa 35:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 240:- 
inkl. porto (extra porto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- inkl. porto (extra porto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)

Ett medlemskap eller kanske klubbmärken, tröjor m.m.

Vi h
jälper 

dig 
med 

julklapparna

Julen står för 
dörren!!!
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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 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
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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. 0734-445915
  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. 0734-445915
 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 2014

 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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