
BlänketSvenska
Fyrsällskapet

www.fyr.org
2014:2 Årg 18



Adress: 
Svenska Fyrsällskapet 
c/o Esbjörn Hillberg 

Donsö backe 16 
430 82 Donsö

Tel. 031-97 21 48 
Fax 031-97 06 23 

e-post: 
esbjorn@hillberg.com 

Hemsida: 
www.fyr.org 

Redaktör: 
Maria Elsby 

Terrassvägen 3 Stockevik 
451 78 Fiskebäckskil

Tel. 0523-221 39 
e-post: 

maria.elsby@telia.com 
 

Nästa manusstopp: 
15 maj 2014

Kontakta gärna tidigare

Omslagsbild: 
Gävlefyren B1
Foto: Mikael Andersson, 
Sjöfartsverket

Blänket 

2014:2

Informationsskrift 
för medlemmar i 

Svenska Fyrsällskapet
ISSN 1404-3262

Författarna är själva 
ansvariga för artiklarnas 

innehåll och bilder.

Plusgiro: 1968 420-8 
Bank: Nordea Bank Sweden 

IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208 
Bic/Swift-code: NDEASESS

Organisations nr: 802439-0216



Innehåll
Ordförandens sektor ...............................................................................................4
 Esbjörn Hillberg
Redaktörens ruta ....................................................................................................5
 Maria Elsby
Hilmer - 1900-talets svenske fyrbyggare .................................................................6
 Mats Carlsson-Lénart
Om kassunfyren Gustaf Dalén .............................................................................12
 Bengt Albert Ahlin & Leif Elsby
Brev från fyrmästare Albin Furén till gode vännen, mästerlotsen Albert Ahlin .....14
 Insänt av Bengt Albert Ahlin
Fyrar på Azorerna .................................................................................................16
 Arent van der Veen
Eckerö lykta vid Mollösund ..................................................................................20
 Martin Hultgren
Nidingens lanterniner renoveras ...................................................................................22
 Mats Carlsson-Lénart
Ny utställning om Nidingen och Fjordskär ...........................................................24
 Mats Carlsson-Lénart
Med glimten i ögat ...............................................................................................25
 Esbjörn Hillberg & redaktören
Nytt värdpar på Garpens fyrplats .........................................................................26
 Bengt Åstedt, Garpens Vänner
Garpens Vänner har fått bidrag från Kungafond ...................................................27
  Bengt Åstedt, Garpens Vänner
Gävles nya fyrar och farled ...................................................................................28
 Lasse Sjölander
Orgelmusik till stöd för fyren i Morups Tånge .......................................................30
 Mats Larsson
Instruktion för Fyrmästare och Fyrwaktare wid täckta Stenkols-fyrar ...................32
 Insänt av Esbjörn Hillberg
Sjöfartsverket överlåter två fyrar ...........................................................................38
 Stig Lind, Sjöfartsverket
Kullens fyr en kärlekshistoria ................................................................................39
 Per Sjögren, Kullamannen
Det började en sen kväll i ledarkajutan .................................................................40
 Björn Sterner
Årets VIPP 2014 ..................................................................................................42
Fyrpersonalen - vad har hänt? ...............................................................................45
 Maria Elsby
Boktips .................................................................................................................46
 Esbjörn Hillberg
Världens högst belägna fyrar finns i Titicacasjön ...................................................48
 Catharina Söderbergh
Notiser, annons, efterlysning & tips ...............................................31, 43,44, 45, 48
 Ulf Schloss, redaktören, Thomas Olsson, Esbjörn Hillberg, 
 Ulla Hillberg, Annelie Pernheden
Klubbmärken, tröjor m.m. ...................................................................................49
Hur gör man för att få en artikel/notis publicerad i Blänket? ................................49
Svenska Fyrsällskapet; styrelse och kommittéer ....................................................50
Medlemsavgifter verksamhetsåret 2014 ................................................................51 
Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet? .......................................................52



4

Ordförandens sektor

När jag började skriva detta hade nästan all snö på vår 
ö töat bort under natten. Jag som är uppväxt i Hälsing-
land med riktiga vintrar tycker att vintern med snö-
täckta skärgårdar är enormt vacker. Jag har nu också in-
sett att mängder av andra människor tycker detsamma. 
Som du kanske lagt märke till så har vår Facebooksida 
kommit igång och dess popularitet växer. Av en slump 
lade vi i mitten av januari in några vinterbilder med 
snö, is och fyrar. Det visade sig att dessa bilder var de 
överlägset mest populära vi visat. Beror det på att folk vill ha bilder efter säsong eller 
är vinterbilder även populärast under sommaren? När man kommer till tyckande är 
det svårt och nästan oförutsägbart. Om man frågar någon inklusive mig själv vilken fyr 
man tycker bäst om och varför får man sällan ett entydigt svar. Själv brukar jag svara att 
jag tycker bäst om minst 10 olika fyrar och att jag inte kan sätta någon på första plats.

Det är ju också så att olika saker med en fyr fascinerar olika människor. Man tycker 
om arkitekturen, ensligheten, kargheten, fyrtekniken, linserna, människoöden på fyrplat-
sen, naturen där fyren är belägen, vilken upplevelse man har haft på en fyrplats, när en 
fyr har haft betydelse under en båtfärd, om en fyr är stor och kraftfull eller liten och söt.

Egentligen kanske man inte skall fundera på varför folk tycker om fyrar. Det vikti-
gaste är nog att de tycker om dem för då är chansen stor att fyrarna bevaras även om 
inte yrkessjöfarten behöver dem vid navigering. Det är också viktigt att detta fyrintres-
set sprider sig ner i åldersgrupperna. Åldersfördelning för besökarna på vår Facebook-
sida är: 3% är yngre än 25 år, 10% är 25-34 år, 22% är 35-44 år, 28% är 45-54 år, 22% är 
55-64 år och 15% är äldre än 64 år. Vi registrerar inte våra medlemmars ålder men om 
vi uppskattar den efter de som deltar i våra aktiviteter så är genomsnittsåldern högre 
än ålderssiffrorna från Facebook. Vi skulle därför behöva öka fyrintresset bland 25-45 
åringar men hur? Dessutom skulle vi behöva få in yngre aktiva fyrintresserade män-
niskor av båda könen i vår styrelse och våra kommittéer så att de en gång kan ta över 
fyrarbetet. Kontakta mig om ni känner några yngre aktiva intresserade. 

En stor fördröjning i fyrbevarandearbetet är att inget har hänt efter den senaste kul-
turfastighetsutredningen som presenterades i september 2013. Man har nu utrett fyrar-
nas framtid sedan 2001 men inte fattat något beslut vad som skall bevaras! Vi i Fyrsällska-
pet har sedan 1999 arbetat med vår idé att starta Stiftelsen Sveriges Fyrar som successivt 
skulle ta över och bevara alla f.d. bemannade fyrplatser när de inte längre behövs. Vi har 
träffat och fortsätter att träffa ledningar för de statliga verk som är berörda. Vi har även 
varit i kontakt med några företagsledare och talat om Fyrstiftelsen. Men hur kan vi pla-
nera något när staten som ägare av fyrarna inte kan bestämma vad de skall göra med dem 
och hur kan vi starta en stiftelse och försöka finansiera den när vi inte vet om stiftelsen får 
tillstånd att ta över något? Hela situationen har mycket ”catch 22” över sig. Samtidigt har 
Sjöfartsverket ej pengar för underhåll av större fyrar som inte behövs på sikt. Under de 
senaste åren har SjöV, förutom reguljärt årligt fyrunderhåll, endast kunna bekosta större 
underhåll av c:a en fyr per år av: Högbonden, Hållö, Landsort, m.fl.
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Redaktörens ruta
Kände ni till Hilmer Carlsson, den store fyrbyggaren? Måste erkänna att jag inte 
visste särskilt mycket om honom själv. Mats Carlsson Lénart rätar ut åtskilliga 
frågetecken om Hilmer. Jag hade glädjen att få träffa två av hans barnbarn på 
Fyrsällskapets årsmöte. De talade mycket varmt om sin farfar och kanske kan det 
i ett senare nummer av Blänket komma något ytterligare om honom. 

Visst känner man historiens vingslag när man läser fyrmästare Albin Furéns 
brev. Det ger en ögonblicksbild av hur det var på Storkläppens fyrplats 1929.

Tänk att det byggs nya fyrar, visserligen inte bebodda, men ändå lysande. Lasse 
Sjölander tar oss med till Gävle-bukten och Sjöfartsverkets stora farledssatsning 
där både gamla fyrar görs om och nya byggs. 

Visst blir man varm om hjärtat när man läser om hur sportklubben 
Kullamannen tar sig an Kullens fyr och åter gör den besökbar för allmänheten. 

I detta numret är det ovanligt mycket aktualiteter. Tack till er som låter oss 
andra få ta del av vad som är på gång. Fortsätt att skicka in när det händer något 
på fyrfronten.

Arent van der Veen låter oss följa med till några av Azorernas fyrar. Nya resmål 
är alltid roligt att läsa om. Du som skulle vilja följa i Börje Mobergs fotspår, d.v.s. 
arrangera fyrresor för Fyrsällskapets medlemmar, tveka inte att höra av dig. Vi är 
många som saknar Börjes fina arrangemang och hoppas på att någon annan vill 
greppa stafettpinnen.

Sist men inte minst ett stort tack till er alla som bidragit med material till 
Blänket, fyrpersonalsregistret eller bara ringt och pratat bort en stund om fyrarnas 
värld. Sedan är jag som vanligt på tiggarstråt efter mer artiklar/notiser till Blänket. 
Utan er blir det ingen tidning! 

Ha en trevlig sommar tills vi hörs igen!
      Maria Elsby

Men trots vissa besvikelser går Fyrsällskapet framåt och växer. Under årets första två 
månader fick vi över 100 nya medlemmar. Vi får mycket beröm för Blänket.Vår hem-
sida har snart designats om helt och vår personaldatabas växer och har många använ-
dare. Våra fyrresor är fulltecknade, många kommer på våra föredrag och Internatio-
nella Fyrdagen/helgen (i år 16-17 aug) är en stor succé. Vi får mängder av frågor från 
medlemmar, icke medlemmar och pressen, etc. Jag skulle nog vilja påstå att vi alla 
gör ett mycket gott jobb, men det finns som sagt var mer som vi kan och kommer att 
göra. Följ vår verksamhet i Blänket, på hemsidan www.fyr.org samt påFacebooksidan.

Tack för all hjälp och ha en underbar vår och sommar. Vi hörs här igen i augusti, 
kontakta mig gärna med idéer.

      Esbjörn Hillberg
      Donsö 2014-02-20
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Hilmer – 1900-talets svenske fyrbyggare
Mats Carlsson-Lénart
Bilder ur Hilmer Carlssons fotoalbum

Han rivstartade sin fyrbyggarbana genom 
att leda uppförandet av Understens nya 
höga fyr och avslutade den med att dö i 
slutfasen av det komplicerade bygget av 
Ölands södra grund. Hilmer Carlsson var 
1900-talets store svenske fyrbyggare och 
även vår förste fyrhistoriker av rang, men 
idag är han tämligen bortglömd.

1800-talets stora svenska fyrbyggnads-
epok förknippas i första hand med N G 
von Heidenstam och kanske i andra hand 
med Gellerstedt. 1900-talets fyrbyggen 
är mindre kopplade till personer, men 
om man ska nämna någon så måste det 
bli Hilmer Carlsson (1885-1951). Han 
var anställd vid fyringeniörskontoret vid 
Lotsstyrelsen från 1914. 1947 gick han i 
pension men bara för att omedelbart an-
ställas som extraordinarie tjänsteman på 
sitt gamla jobb. Fyra år senare stupade 
han på sin post.

Hilmer Carlsson föddes på Söder i 
Stockholm och växte upp under enkla 
förhållanden på Hornsgatan. Hans för-
äldrar var skräddaren Axel Carlsson och 
dennes hustru Ida Nord. 1905-1908 var 
Hilmer elev på Tekniska skolan i Stock-
holm där han studerade byggnadsteknik 
och tog examen vid 23 års ålder. I sex 
år arbetade han för Stockholms Gasverk 
där det stora projektet vid denna tid var 
uppförandet av den tredje gasklockan i 
huvudstadens stora (men numera ned-
lagda) gasverk vid Värtan.

– Farfar ville verkligen komma framåt i 
livet! ”Trägen vinner”, var hans valspråk 
minns Marianne Olgerman, sondotter 
till Hilmer Carlsson.

1914 den 23 februari anställdes Hil-
mer på Lotsstyrelsen med den motsä-
gelsefulla dubbeltiteln ”tekniskt biträde/
byggmästare”. I början arbetade han till-
sammans med den legendariske Emil 
Karlson som börjat på fyringenjörskon-
toret redan på 1870-talet, när Heiden-
stam var dess chef. Karlson hade bl.a. ri-
tat och byggt nya fyren på Vinga (1890).

Men Emil Karlson var till åren kom-
men och formellt pensionerad sen länge. 
Det var därför naturligt att Hilmer 
skulle ta den gamle Karlsons position 
som den på Fyringenjörskontoret som 
tillbringade sin mesta tid ute i fält med 
att bygga nya eller bygga om gamla fy-
rar. Sällan sågs dessa karlssöner vid sina 
skrivbord i det gamla riksbankshuset 
i Gamla Stan dit Lotsstyrelsen flyttat i 
början av seklet.

Hilmers första stora fyrprojekt blev 
bygget av ett nytt fyrtorn på Under-



7

sten. Formmässigt inspirerad av tornet 
på Eddystone i Engelska kanalen – värl-
dens första fyr delvis uppförd i betong 
- uppfördes 1915-16 även Understen 
i betong, då ett tämligen nytt fyrbygg-
nadsmaterial i Sverige. Med sina 39 me-
ter blev Understen Sveriges näst högsta 
fyrtorn och Hilmer skulle aldrig under 
sina återstående 35 år som fyrbyggare 
bygga något högre. 

– Min farfar var duktig både på att måla 
tavlor, fotografera och göra ritningar. Han 
var även intresserad av naturen runt 
platserna där han byggde och arbetade, 
säger barnbarnet Marianne Olgerman.

Understen-projektet följdes för Hil-
mers del av Östergarn 1917-18, där han 
fick ansvaret för att anlägga en komplett 
fyrplats med fyrtorn, bostadshus och öv-
riga byggnader. Även Östergarns nya fyr 
byggdes i betong, ett 29 meter högt torn!

Understen under uppbyggnadsskedet 1915-1916.

          Understen                               Understen                             Östergarn östra  
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Men det var inte bara ”vanliga” fyrprojekt 
som hamnade på Hilmers bord. 1923 
skulle den första stora internationella ut-
ställningen i Sverige sen Baltiska utställ-
ningen 1914 hållas i Göteborg. Staden 
hade fyllt 300 år och Sverige skulle nu 
inför sig självt och världen manifestera 
den nya tid som inletts efter första världs-
kriget. Svensk sjöfart skulle givetvis ha 
en stor avdelning i en utställning i Gö-
teborg och i det sammanhanget skulle 
även landets fyrväsende och dess his-
toria lyftas fram. Ansvaret för detta föll 

på Hilmer Carlsson som inte bara kunde 
leda stora byggprojekt utan också hade 
en god konstnärlig känsla och begåvning. 
En av de stora utmaningarna för Hilmer 
inför utställningen blev att researcha den 
svenska fyrhistorien, vilket ingen gjort 
sen Beskrifning öfver svenska fyrarne kom 
ut 1872. 

Redan 1919 började den stora 
utställningen förberedas. Samma år 
hade Lotsstyrelsen fått en ny general-
lotsdirektör: Erik Hägg, som direkt de-
legerade ansvaret för sin myndighets 
deltagande i göteborgsevenemanget 
till Hilmer Carlsson. Hägg var son 
till amiralen och marinmålaren Jacob 
Hägg, tillika en av Sveriges första mo-
derna sjöhistoriker och vid denna tid 
– trots hög ålder – ännu chef för Sta-
tens sjökrigshistoriska samlingar. Hägg 
d.ä. – född och uppvuxen i Östergarn på 
Gotland där Hilmer just byggt upp en 
ny fyrplats – blev en värdefull källa och 
kontakt i Hilmers svåra arbete att kart-
lägga svensk fyr- och lotshistoria. 

Om Jacob Hägg för Hilmer blev den 
gamle läromästaren så fanns det en yngre 
person som skulle bli en ännu viktigare 
fyrhistorisk samarbetspartner för Carlsson. 
Han hette Olof Traung och var förutom 
föreståndare för det nystartade Sjöfarts-
museet i Göteborg, verkställande ledamot 
i Jubileumsutställningens sjöfartsutskott. 

Göteborgsutställningen 1923, fyrberget med fyr, bifyr och bergbana. 

Hilmer Carlssons skiss av 
utställningsfyren.
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Bl.a. lät Hilmer bygga ett riktigt fyr-
torn som genom sitt läge högst upp i 
Johanneberg i Göteborg ”toppade” hela 
utställningsområdet. I ”fyrplatsen” in-
gick även en bifyr samt mistmaskineri. 
Upp till fyrplatsen gick en dubbelspårig 
bergbana under det halvår 1923 som 
utställningen pågick och hela 250 000 
personer besökte fyren under denna tid. 
Utställningsfyrens lins var en av AGA 
nykonstruerad och högmodern tredje 
ordningens roterande dalénfyr som ef-
ter utställningens slut installerades på 
Örskärs fyr.

Den fyrhistoriska utställningen i gö-
teborgsutställningens sjöfartsavdelning 
som Hilmer byggde upp har förmod-
ligen inte överträffats på något svenskt 
museum, vare sig förr eller senare.

Under 1920- och 30-talet fortsatte 
Hilmer Carlsson sina omfattande arbe-
ten på svenska fyrtorn och fyrplatser, från 
Malören till Ursholmen. Bland mycket 
annat ritade och utförde han den nya 
fyren på Lungö (1927), fyren på brän-
ningen Sandsänkan (1929), den nya fy-
ren på Garpen (1934), lotsbarnskolhuset 
på Gotska Sandön (1939) och den nya 
fyren på Nidingen (1946). Arbetena på 
Nidingen inleddes när andra världskriget 
fortfarande pågick och det var en drama-
tisk tillvaro att överhuvudtaget vistas där, 

bland minor, krigsvrak, flyktingar, militä-
rer och flygincidenter. 

Just Nidingen var en fyrplats som 
särskilt fascinerande Hilmer Carls-
son och om vilken han skrev en bok: 
Nidingen – Sveriges första fyrplats, en 
klassiker i svensk fyrhistorisk litteratur. 
Boken utgavs 1946 på Nautic förlag, ett 
av företagen i Hilmers gamle vän Olof 
Traungs företagsgrupp. En stor fyrbygg-
nadsutmaning för Hilmer var för övrigt 

Lungö fyr.

Den fyrhistoriska utställningen som Hilmer Carlsson byggde upp.
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byggandet av en fyr på Lillelandsrevet, 
strax norr om Nidingen. 

– Farfar var nästan aldrig hemma och 
det blev nog ofta lite ensamt för min far-
mor i deras villa i Ålsten, Bromma. Jag 
träffade inte farfar så mycket, men de 
minnen jag har är av en väldigt trygg och 
mysig person med stark utstrålning, sä-
ger Marianne Olgerman.

Hilmer hade ju en enklare byggtek-
nisk utbildning men någon utbildad in-
genjör var han inte. Det kompenserade 
han genom intuition, tankeskärpa och 
omdöme. Men Hilmers yrkesliv var san-
nolikt en ständig kamp mot de mer teo-
retiskt sinnade och akademiskt skolade 
cheferna på fyringenjörsbyrån, t.ex. stats-
ministersonen Folke Lundeberg som var 
fyröveringenjör 1921-39 och som bl.a. 
brukade resa till de stora internationella 
fyrkongresserna. Först när Lundeberg 
pensionerades utsågs Hilmer Carlsson, 
då sen mer än 20 år ansedd som svensk 
fyrbyggnations främste auktoritet, till 

tillförordnad fyringenjör. 1940 blev han 
ordinarie fyringenjör och 1946 kröntes 
Hilmers karriär titelmässigt när han vid 
61 års ålder utsågs till förste fyringenjör.

Med sin högste chef under 17 år, ge-
nerallotsdirektören Erik Hägg hade dock 
Hilmer, som sagt, ett gott förhållande.  
Hägg intresserade sig för livet på fyrplat-
serna och skrev bl.a. boken Bland lotsar 
och fyrmän (1930). 

Efter andra världskriget stod stora 
förändringar inför dörren för svenska 
fyrbyggare. Sveriges c:a 20 fyrskeppssta-
tioner skulle bytas ut mot fasta utsjöfy-
rar. En stor utmaning för efterkrigstidens 
fyrbyggargeneration. Hilmer Carlsson 
var visserligen 60 fyllda men gick trots 
sin ålder och sitt historiska intresse in i 
den nya tiden full av energi. Hilmer hade 
många idéer om hur de nya utsjöfyrarna 
skulle utformas och anläggas. Bl.a. hade 
han tidigt en stor plan för Finngrunden 
där de två fyrskeppen skulle ersättas med 
fyra fyrar, varav en bemannad huvudfyr. 
Planen blev dock aldrig verklighet och 
det skulle dröja nästan 25 år innan ge-
nerationen efter Hilmer hade löst frågan 
om Finngrunden.

Bland de helt nya inslagen på nya 
fyrar som Hilmer Carlsson föreslog var 
helikopterplattor. Även här var han långt 
före sin tid. Han var heller inte främ-
mande för obemannade, fjärrstyrda stör-
re fyrar. Innan Hilmer blev pensionär 
1948 hann han ansvara för byggandet av 
Utgrunden, Sveriges första fjärrmanöv-
rerade fyr, belägen i södra Kalmarsund.

Men det fyrbygge som skulle bli 
Hilmer Carlssons allra sista var det på 
Ölands södra grund. Det inleddes 1947 
och huvudansvarig för projektet på 
fyringenjörskontoret var ursprungligen 
Rikard Frost, en annan av Hilmers chefer 
under många år. Men det komplicerade 
bygget blev som Lars Malmquist skriver 

Lilleland - fyrbyggarutmaning!
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i sin bok Fyrar och fyrfolk övermäktigt 
för Frost som blev sjuk och dog 1950. 
Hilmer gick då in som ledare för ÖSG-
projektet trots att han var pensionär. 
Han hade nämligen aldrig slutat arbeta 
utan dagen efter sin pensionering 1948 
återanställdes han som extra tjänsteman 
med oförändrade arbetsuppgifter, precis 
som Hilmers företrädare Emil Karlson 
c:a 40 år tidigare.

Hilmer vistades periodvis ute på fyr-
bygget söder om Öland och en morgon i 
januari 1951, när fyren var i princip fär-
dig, hittades han död i sin säng. Han var 
inte 66 år fyllda. Troligen var det hjärtat, 
han uppgavs ha verkat fullt frisk så sent 
som dagen före dödsfallet. Han stupade 

Ölands Södra Grund, den sista fyren som 
Hilmer Carlsson byggde och där han ock-
så slutade sina dagar.
Observera hans anteckning på kortet.

på sin post och begravningen ägde rum 
i Norra krematoriet, Stockholm den 2 
februari 1951.

Hilmer Carlssons goda minne för 
detaljer och för händelser även mycket 
långt tillbaks var beundransvärt och även 
en oskattbar tillgång för medarbetarna. 
Carlsson hade även ett aldrig svikande 
gott humör, en foglig samarbetsvilja och 
väjde aldrig för svåra problem eller över-
hopning av arbete. Han var fliten perso-
nifierad och torde aldrig för egen del ha 
reflekterat över begreppet arbetstid, skrev 
Svensk Lots- o Fyrtidning i sin nekrolog.

Ja, Hilmer Carlsson var mycket upp-
skattad av Sveriges fyrpersonal med fa-
miljer, trots att han var en av överhetens 
män. Bl.a. hjälpte han Fyrpersonalens 
förening att ställa samman den år 1944 
utgivna skriften som innehöll all upp-
tänklig information om Sveriges fyrplat-
ser, ett hjälpmedel för fyrpersonal när de 
skulle söka olika tjänster i fyrväsendet.

Hilmer Carlsson var också en av Sve-
riges första renodlade fyrhistoriker. Hans 
grundskrift i ämnet svensk fyrhistoria: 
Fyrväsendet i Sverige, vars grund var de 
uppgifter som sammanställdes inför ut-
ställningen i Göteborg 1923, utkom som 
ett kapitel i Sjöhistorisk årsbok 1942. 

Hilmer Carlssons barnbarn, Karin Stenör 
Lindberg & Marianne Stenör Olgerman.

Foto: Leif Elsby
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Om kassunfyren Gustaf Dalén
Bengt Albert Ahlin (text & bild), Leif Elsby (kompletteringar)

Då man kommer norrifrån och skall till 
Östergötlands skärgård kan man an-
tingen gå inomskärs eller, varför inte om 
vädret så tillåter, utomskärs. När Lands-
ort passerats kan man välja att angöra 
kusten via Hävringe eller Norra Fjäll-
bådan längre söderut. I båda fallen är 
det utsjöfyren Gustaf Dalén som först 
tar emot och vägleder. 

Fyren är uppkallad efter sin namne, 
den exceptionelle ingenjören och nobel-
pristagaren. Han byggde upp och ledde 
”high tech”-företaget AGA fram till sin 
död 1937. Hans genialitet manifesterade 
sig i uppfinningar som klippventilen, 
solventilen, dalén-ljuset, linsrotatorn, 
den automatiska glödnätsbytare, AGA-
spisen, för att nu bara nämna några. 

Men nu var året 1967. Fyren Gus-
taf Dalén hade byggts färdig på ”fyrfab-
riken” Jävre-Sandholmen nära Piteå. 
Att det blev där berodde på den tidens 
arbetslöshet. Bygget delfinansierades av 
AMS. Resten bekostades av Sjöfartsverket. 

Vid denna tid pågick ett omfattande 
utbyggnadsprogram med bottenfasta ut-
sjöfyrar, så kallade kassunfyrar. Dels ville 
man ersätta fyrskeppen, dels förbättra 
leder för fartygen som nu hade växt i 
storlek, dels ville man kunna hålla sjö-
farten igång på norrlandshamnarna året 
runt. Under 1960-talet byggdes 21 kas-
sunfyrar. Utbyggandet av utsjöfyrar fort-
satte under hela 1970-och 1980-talen.

Bogsering och grundsättning
Från Piteå var det ”bara” att bogsera fyren 
till trakten av Oxelösund. Det tog 5 dygn 
för bogserbåten ”Herakles” på 6000 hkr 
att flytta ekipaget till kaj 11 i hamnen i 
Oxelösund. Resan gick utan missöden. 

Gustaf Dalén vid kaj 11 i Oxelösund. 

Bengt Ahlin, Stig Brammefors och Valter 
Flemk tar släpet ut till sin avsedda plats.

Den ansvarige från Sjöfartsverket njuter av 
färden.
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Följebåt var tjänstefartyget ”Gerda”. Be-
sättningen utgjordes av 3 man. 

Den 16 juli kopplade hamnens bog-
serbåt ”Simson” sin hanfot till kassun-
fyren. Det var tidigt på morgonen. Him-
len var molnfri. Vattnet var spegelblankt. 
Solen gav mycket blänk som ansträngde 
ögonen. 

Sakta började ekipaget att röra sig. 
Farten ut var c:a 4 knop. Väl förbi fyren 
Kränkan minskades varvtalet på motorn. 
Släpet fick av egen levande kraft fort-
sätta. Med hjälp av följebåt ”buffades” 
fyren in till sitt läge. Havsbottnen hade 
gjorts i ordning i förväg med en bädd av 
makadam. 

Grundklacken heter Oståker, ett 
vackert namn. Men fyrens rätta namn 
är Gustaf Dalén. Den står på 14 meters 
djup. Den var obemannad och fjärrma-
növrerades från Hävringe lotsplats. Fy-
ren gav ledande vita sektorer omgivna av 
rött och grönt. I ursprungligt utförande 
strömförsörjdes den via en sjökabel. Om-
bord fanns 2 reservkraftverk som drevs 
av var sin dieselmotor. Fyren var utrustad 
med två Nautofoner för mistsignal, cir-
kulär radiofyr och helikopterplatta. Det 
var en så kallad spaltsektorfyr. Fyrljuset 
åstadkoms av 84 sealed-beam-lampor 
plus 84 st i reserv, summa 168 lampor, 
som var monterade i fyrrummet. Det var 
med andra ord: den tidens ”high tech”. 

Två månader senare var alla arbeten 
klara och fyren togs i drift. Fyrskeppet 
på Hävringe, som lades ut första gången 
1927 hade nu fått en avlösare. Nu, år 
1967 drogs det in för alltid, ersatt av den 
nya fyren Gustaf Dalén. 

Gustaf Dalén väl på plats.
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Brev från fyrmästare Albin Furén 

till gode vännen, mästerlotsen Albert Ahlin

Insänt av Bengt Albert Ahlin (son till Albert Ahlin)
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Fyrar på Azorerna
Arent van der Veen

Farol da Ponta da Ferraria

På den mittatlantiska ryggen utanför 
Portugal ligger en ögrupp som består av 
9 vulkanöar. Som älskare av havet, öar 
och fyrar har Azorerna varit ett dröm-
resmål i flera år och förra sommaren be-
stämde jag och min fru oss för att boka 
en semester hit. 

Under sommaren finns det direktflyg 
till Azorernas huvudstad Ponta Delgada 
från bl.a. Frankfurt i Tyskland. Mellan 
öarna går en färja flera gånger i veckan, 
men vi valde det snabbaste sättet att 
resa mellan öarna: med lokalflygbola-
get SATA. Kollektivtrafiken på öarna är 
inte så bra utvecklad som här i Sverige. 
I allmänhet går det bara två bussar om 
dagen, en på morgonen och en på efter-
middagen. Så om man vill ta sig runt på 
öarna ska man hyra bil, boka en guide 
eller taxi.

På Azorerna finns det goda hotell och 
vandrarhem. I de lokala restaurangerna 

kan man njuta av färsk fisk eller andra 
lokala specialiteter (OBS! stora portio-
ner). Mataffärer finns det bara i de stora 
orterna på öarna. På landet finns det små 
butiker, men urvalet är begränsat.

Växt- och djurlivet
Azorerna är känt för sin storslagna natur 
där växter och fåglar trivs bra på grund 
av det varma och fuktiga klimatet. Vul-
kanismen har tydligt format landskapet 
och på flera öar kan man besöka azur-
blåa kratersjöar eller geotermiska brunn-
nar. Landskapet består av bergryggar 
med branta sluttningar. De gröna slutt-
ningarna kännetecknas av olika sorter av 
löv- och barrväxter. Det går många kor 
på sluttningarna. Mjölk och ost är näm-
ligen en viktig exportprodukt. Horten-
sian är Azorernas landskapsblomma och 
finns i stora mängder på många ställen. 
Det finns väl underhållna kommunala 
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parker och trädgårdar på nästan varje ö 
där man kan njuta av Azorernas växtliv. 
På ön São Miguel finns det även Europas 
enda teplantage som är värd ett besök.

Vattenvägarna runt Azorerna är ett 
av de fiskrikaste områdena i Atlanten. 
Från hamnen Ponta Delgada på São 
Miguel gjorde vi en valsafari och fick se 
många delfiner och vissa valar. Det finns 
ett museum om valfångst på ön Pico, 
som också är värt ett besök.

Fyrar på Azorerna
År 1876 tändes Azorernas första fyr på 
ön São Miguels östra spets. Knappt 80 
år senare, 1958, byggdes Azorernas sista 
moderna betongfyrtorn färdigt. Idag 
finns det 16 fyrar på Azorerna och un-
der en tre veckors semester besökte jag 
nästan 10 av dem.

Enligt portugisisk arkitektur är de 
flesta fyrarna och fyrbostäderna på Azo-
rerna byggda med vita murar och röda 
lanterniner. Murarna och fönstren är 
prydda med svarta lister. Det finns olika 
utformade torn, bl.a. åttkantiga, fyrkan-
tiga och runda. Azorernas första fyr, Farol 
do Ponta da Arnel, som står i slutet av en 
väldigt smal och brant serpentinväg, har 
även fönstren utformade som korstecken 

Farol da Ponta dos Rosais Farol da Ponta dos 
Capelinhos

Farol da Ponta do Citrão

och liknar därmed en kyrka. De moderna 
betongfyrarna är enklare och byggda en-
ligt 1950-talets arkitektur.

Fyrarna i Portugal har onsdagsöppet, 
men tack vare våra lokala guider fick vi 
möjlighet att besöka några även på andra 
dagar. På São Miguel lyckades vår guide 
övertala en fyrvakt att släppa in mig ge-
nom mitt medlemskap i Svenska Fyrsäll-
skapet. Vid en annan fyr var dörren öp-
pen precis då vi var där. Fyrvaktaren höll 
på att flytta. Egentligen hade han inte tid 

Farol do Ponta da Arnel
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att visa mig runt men då min fru sa att jag 
var en stor fyrfantast fick jag klättra upp 
ändå. På Pico och São Jorge kände vår 
guide helt enkelt till fyrvakten och han 
kallade mig för the lighthouse man. Bara 
på ön Terceira fick vi tyvärr ingen tillgång 
till fyren, förmodligen p.g.a. närvaron av 
amerikanska försvaret på ön.

Fyrvaktarna välkomnade oss på de-
ras fyrplatser och berättade stolt om fyr-
väsendet på Azorerna, deras uppgifter, 
livet på fyren och fyrtekniken. Det är 
Direcção de Faróis, den portugisiska fyr-
myndigheten, som ansvarar för drift och 
underhåll av alla fyrar på Azorerna. Det 
kan finnas upp till tre fyrvaktare på de 
stora angöringsfyrarna, dock har de min-
dre ledfyrarna ofta bara en fyrvakt. Fyr-
vakter tjänstgör ofta 3 till 5 år på en fyr, 
efter denna period flyttar de med hela 
familjen till en ny fyrplats. Deras uppgif-
ter omfattar bl.a. det dagliga underhållet 
av fyrplatsen och ibland också tillsynen 
av obemannade ens- och hamnfyrar i de-
ras distrikt; måla tornet och lanterninen 
inifrån och utifrån, polera mässingen 
och optiken, lacka trägolvet, hänga gar-
diner i lanterninen efter soluppgången, 
föra fyrjournalen etc. Några fyrar har sin 
ursprungliga optik kvar men tyvärr har 
flera fyrar bytt till en s.k. rotating bea-
con. Kanske är det fyrvaktarnas närvaro 
och stolthet att fyrarna på Azorerna är i 

Farol da Ponta da Ihla

så bra skick. I ett skåp i Farol da Ponta da 
Ferraria hittade jag alla journaler fr.o.m. 
dagen fyren tändes 1901. Jag blev jätte-
imponerad av de bemannade fyrarna jag 
besökte och tycker att alla fyrmyndighe-
ter i världen borde följa Portugal och be-
manna sina fyrar igen för att bevara det 
maritima arvet.

Naturens krafter
Två fyrar blev tyvärr förstörda på grund 
av vulkanismen och ett jordskalv. På ön 
São Jorges klippiga västspets står Farol 

Farol de Santa Clara

Farol da Ponta das Contendas
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Farol da Ponta do Topo

da Ponta dos Rosais. Byggd 1958 var 
den här fyren den mest avancerade på 
sin tid i Portugal. Fyrplatsen hade sin 
egen brunn och kraftverk. Bostäderna 
inrymde plats för 6 fyrvaktare och deras 
familjer, men lämnades definitivt efter 
ett jordskalv 1980. Fyren är fortfarande 
i drift men byggnaderna och tornet be-
finner sig i dåligt skick. Med en lyshöjd 
av 260 meter över havsytan är den här 
fyren högst belägen på Azorerna.

Farol da Ponta dos Capelinhos, byggd 
år 1903, träffades av ett allvarligt vul-
kanutbrott 1957. En del av ön förstördes 
av vulkanutbrottet men den dåvarande 
fyrvaktaren försökte ändå tända fyren 
varje kväll så länge som det bara gick. 
Han tog prover för intresserade geologer 
och bilder för journalister och riskerade 
därmed sitt eget liv. Fyren blockerades 

till slut av den nyformade vulkanen och 
förlorade därmed sin nautiska funktion. 
För några år sedan öppnade ett museum 
vid fyrplatsen som har permanenta ut-
ställningar om bl.a. fyrväsendets utveck-
ling på öarna och Azorernas geologi. 

Skylten tillhörande 3:e ordningens lins i 
Farol da Ponta da Ferraria
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Eckerö lykta vid Mollösund
Martin Hultgren

Fyren på Eckerö vid Kråkfjorden söder 
om inloppet till Mollösund uppsattes 
1888. Det var en fyr med en lins av 6:e 
ordningen som skulle ses till vid jämna 
tillfällen av fyrvaktaren som bodde i 
Mollösund i eget hus. Den stod intill se-
gelleden och var från början en gasolje-
fyr men redan 1889 ändrades den om till 
fotogenfyr. Den hölls tänd större delen av 
året med ett uppehåll, som varierade nå-
got under årens gång, mitt i sommaren. 
Fyren utgjordes av ett vitt fyrhus av trä 
på en bock av stockar med en lykta på 
hörnet. Fram till 1895 visade den vitt 
och rött växelsken och därefter grönt 
klippsken, omfattande grundet Fjordbå-
den (dial. Fjolebôn el. Skallebôn), och i 
övriga riktningar vitt klippsken. 

Klippsken eller klippljus innebar att 
ljus- och mörkertiderna var lika långa.

1915, insattes Aga-ljus, och i det sam-
manhanget blev det gröna ljuset blixt-
sken, en blixt var tredje sekund, men det 
vita ljuset fortsatte att vara klippsken.

Från 1920 har fyren ingen egen väk-
tare utan personal från Erholmens gas-
station såg till den. 

Av mollösundsborna kallades fyren 
på Eckerö för Eckerö lykta eller Ottos 
lykta. Det senare namnet kom av den 
andre fyrvaktaren i ordningen, Martin 
Ottosson Tärnberg. 

Fyren fanns kvar 1931 men är borta 
ur listorna 1932. Då hade hela bygg-
nadskonstruktionen inköpts av en man 
vid namn Ture Bonander som lät flytta 
den till S:t Eriks park i Marstrand. Bo-
nander hade även köpt in och flyttat 
ett båtsmanstorp från Tjörn till parken. 
Fyren, som nu enbart var en prydnad, 
och torpet tillhörde Marstrands hem-

Eckerö fyr på plats utanför Mollösund.
Foto: Glasnegativ, Bohusläns museum

Eventuellt linsen från Eckerö fyr. Linsen är 
nu i Marstrands Hembygdsförenings ägo.
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bygdsförening. Eckerö lykta med bock 
och fyrhus fanns kvar i Marstrand åt-
minstone in på 1960-talet. Bristande/
inget underhåll gjorde dock att allt till 
slut revs. Marstrands hembygdsförening 
äger en lins med prismor som eventuellt 
kommer från fyren. 

Platsen för Eckerö lykta.
Foto: Martin Hultgren

Eckerö kummel högst upp på Eckerö.
Foto: Martin Hultgren

På Eckerö fanns och finns fortfarande 
ett kummel. Detta står högst uppe på 
ön och bör med tanke på placeringen ha 
funnits redan före fyrens tillkomst. När-
mare stranden står ännu år 2013 rostiga 
järn upp som utgjorde stöd för funda-
mentet till Eckerö lykta.

Gustaf Olsson (1834-1916) den förste 
fyrvaktaren av Eckerö lykta under perio-
den 1888-1905. Ursprungligen var Gus-
taf Olsson sjökapten och blev småningom 
också redare (segelfartyg). ”Waktaren af 
Eckeröns ledfyr” blev sedan hans titel.

Martin Ottosson Tärnberg (1855-1928) 
var Eckerös andra och sista fyrvaktare un-
der tiden 1905-1920. Efter 1920 tog per-
sonal från Erholmens gasstation över sköt-
seln. Martin var kronolots på Grönskären 
fram till 1903 då lotsstationen drogs in. 
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Nidingens lanterniner renoveras
Mats Carlsson-Lénart

De 180-åriga lanterninerna som 
kröner de klassiska dubbelfyrtor-
nen på Nidingen lyftes av med heli-
kopter och flögs in till Bua i början 
av december.
– Lanterninerna renoveras under 
vintern och återkommer på niding-
enfyrarna framåt sommaren, säger 
Anders Eydal på Statens Fastighets-
verk.

Fastighetsverket har under 2013 renove-
rat såväl dubbelfyrtornen som ett par av 
de andra byggnaderna på Nidingen.

– Fyrtornen har gjorts i ordning in-
vändigt med avfärgning och putslagning. 
Och nu under vintern renoverar vi även 
lanterninerna som är hårt åtgångna av 
väder och vind, säger Anders Eydal.

Den 4 december lyfte en helikopter 
av de lossgjorda lanterninerna och flög in 
dem till Bua hamn på halländska kus-
ten, för vidare transport med lastbil till 
Göteborg där en firma ska utföra smi-
desarbeten och målning.

– Men tidigt i sommar ska lanterni-
nerna vara på plats på Nidingen igen, 
säger Anders Eydal. 

När Nidingen avbemannades som 
fyrplats i slutet av 1970-talet var de 
gamla fyrtornen från 1834 i dåligt skick 
och det var aktuellt att riva dem. Då bil-
dades föreningen Rädda Nidingen och 
så småningom hade så mycket pengar 
samlats in och skrapats ihop att tvilling-
fyrtornen i början av 1990-talet kunde 
återställas till ett mycket fint skick. Men 
under åren som gått sen dess har mer 
och mer fukt trängt in i tornen och där-

för var det nu nödvändigt att göra en an-
dra renovering av tornen som är byggda 
av material från Varbergs fästning.

Nidingen är en av de c:a 30 svenska 
fyrplatser som i Kulturfastighetsutred-
ningen föreslås ska ägas av staten även i 
fortsättningen.

Lanternin nr 2 flygs in till Bua.
Foto: John Ödman/SFV

Nidingens fyrplats.    Foto: Esbjörn Hillberg
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– Vi tror att Nidingen i framtiden kan 
användas mycket mer som besöksmål än 
vad som hittills varit fallet, säger Anders 
Eydal.

Som ett led i den inriktningen har 
SFV (Statens Fastighetsverk) nu gjort 
i ordning ett antal enkelrum i byggna-
derna på Nidingen vars logiverksamhet 
arrenderas av Gottskär Hotell.

– Enkelrum efterfrågas mer än vand-
rarhemslogi, menar Anders Eydal.

Även ett nytt konferensrum på Niding-
en håller på att ställas i ordning i det gamla 
Lysämnesförrådet. En dusch är en annan 
nyhet på Nidingen inför säsongen 2014. 
– Vi hoppas nu på ett samarbete med 
Kungsbacka kommun så att Nidingen 
i framtiden kan ingå i ett destinations-

Båda lanterninerna klara för lastbilstransport för renovering i Göteborg.
Foto: John Ödman/SFV

NIDINGEN fakta

- Fyren tänd 1624 (dubbelvippfyr)
- Tvillingfyrtornen i sten byggdes 
  1834
- 1946 stod den nya fyren klar
- 1979 lämnar fyrpersonalen ön
- 2006 Nidingen blir utan fast-
  boende då SMHI automatiserar 
  väderrapporteringen
- Personalen på Nidingens fågelsta-
  tion (öppen feb-nov) utövar viss 
  tillsyn även över fyrtornen 

samarbete med t.ex. Tjolöholms slott 
och Onsalahalvön, säger Anders Eydal.
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Ny utställning om Nidingen och Fjordskär
Mats Carlsson-Lénart

Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala har 
i vinter öppnat en permanent utställ-
ning om traktens fyrplatser.

– Vi bevarar historien för barnens 
skull och fyrarna är en viktig del av 
kustbygdernas historia, säger Stig 
Karsegård. 

Fjordskär (se även Blänket 2010:3) var 
en bemannad fyrplats mellan 1882 och 
1906. Fyrplatsen bestod av ett enda litet 
hus med fyrljus i båda gavlarna.

– Det bodde två fyrvaktarfamiljer i 
huset. Dom hade ett rum var, berättar 
Agneta Linger som gjort utställningen 
med hjälp av sin far Stig Karsegård.

Idag står bara en liten fyr på det lilla 
skäret. Men betongmuren som fyren är 
placerad på vittnar om att det en gång 
funnits ett hus på ön.

– Det var i samband med att ångbåts-
trafiken kom i gång kring Onsalalandet på 
1880-talet som fyrar började efterfrågas här 
i våra vatten. Ungefär samtidigt inrättades 
bemannad fyr på Malö och fyrar även på 
Skalla, Hallands Svarteskär och Kungen, 
säger Stig Karsegård som på 1980- och 
90-talen var en av de drivande i föreningen 

Bevara Nidingen, senare Nidingens Vänner.
Fjordskär ligger än idag ganska ensligt för 
att vara kring Onsalalandet. Men för de 
familjer som en gång bodde på ön var ut-
sattheten för vågor och vind det värsta.

– Även om Fjordskär ligger nära land var 
det ofta besvärligt att ta sig till och från ön. 
Det fanns ingen hamn utan fyrplatsens båtar 
hissades upp och ner i vattnet med dävertar. 
Barnen gick i skola inne på Onsala och inte 
sällan hände det att de inte kunde ta sig till 
eller från ön, berättar Agneta och Stig.

Den nya utställningen bygger på an-
teckningar gjorda av Allan Olofson vars far 
växte upp på Fjordskär i slutet av 1800-ta-
let. Allans farfar Lars August Olofson var 
Fjordskärs förste fyrmästare.

– När Allans far var liten fick han leka 
på ön med ett rep runt magen men vid 
4-5 års ålder var han betrodd med att 
springa runt fritt på skäret. Och när han 
fyllt sex fick han ge sig ut med ekan om 
han ville, säger Agneta.

Bemanningen av Fjordskär drogs in re-
dan 1906 och ljusen i gavelrummen ersat-
tes av moderna dalénfyrar (numera endast 
en fyr), ett par av de allra första. Huset 
monterades ner och flyttades till Vinga där 
det ännu står kvar (”Biskopsgården”). 

Agneta Linger och Stig Karsegård.

Nidingen       Ur Anita Helldners fotoalbum
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Med glimten i ögat

Till författare Leif Elsby och redaktör Maria Elsby

Jag har med mycket stor glädje läst den utom-
ordentligt instruktiva artikeln om kassunfyrar i 
Blänket 2013:4. 

Ni kanske inte vet att i artikeln omtalas 
Sveriges antagligen viktigaste fyr ”Hällgrund”!! 
Fyren uppfördes 1952-53 som angöringsfyr för 
hamnarna i Söderhamn, Stugsund och Sandarna 
efter det att MS Berkel 1952 (om jag inte har 
fel) hade grundstött på grundet där fyren nu-

mera finns. Fartyget stod kvar på grundet i kanske drygt 1 år innan det bröts isär och 
försvann. När det stod på grundet besökte undertecknad 1952 ett flertal gånger vra-
ket och sprang runt på däck och det var otroligt spännande för en ung pojke.

Hällgrund är naturligtvis mycket betydelsefull då fyren är belägen ytterst i havs-
bandet 5 distansminuter direkt ost om den lilla ön (Morviksharet/Getön) där Svenska 
Fyrsällskapets ordförande har tillbringat alla sina somrar sedan 1946 och som numera 
ordförandens yngste son äger och har som sommarställe. 

Hällgrund har ett 23,5 m högt torn. Fyren har varit utrustad med helikopter-
landningsplatta (se ovan), cirkulär radiofyr samt en Nautofon som väckt mig många 
gånger. Hällgrunds Nautofon fick mig även att ändra kurs och leda mig rätt i dimma 
en gång när jag och en vän i 15-16 års åldern paddlade ifrån Lotsstationen på Rönn-
skär till vårt sommarställe. Vi hade i dimman avvikit 90° från vår ursprungliga kurs 
och gick rätt nord ut till havs mot Hällgrund. 

Jag hoppas nu att herr författare och fru redaktör 
verkligen inser att Hällgrund är kanske Sveriges vik-
tigaste fyr. Till min förtvivlan är tyvärr inte denna 
viktiga fyr utsatt på kartan som finns på sid 40 i ovan 
nämnda skrift.

   Esbjörn Hillberg

herr ordföranden tillika fd Söderhamnsbo och 
ständig sommargäst i Söderhamns skärgård

Red.anm.: Förhoppningsvis har införandet av denna 
sida fått Hällgrunds fyr att återta sin position som 
den viktigaste fyren på sverigekartan och ordförandens 
upprörda känslor att svalna.

Hällgrunds fyr i nutid.
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Nytt värdpar till Garpens fyrplats
Bengt Åstedt, Garpens Vänner

Inför sommarens säsong var vi tvungna att söka ett nytt värdpar. Lars och Catherine 
Sjöholm som med den äran varit vårt värdpar i fyra år tyckte att de inte orkade längre. 
De gav oss besked i mycket god tid, så vi hade sommaren på oss att rekrytera.

Vi annonserade i Blänket och på Blocket samt i en lokaltidning. Vi fick ett 20-tal 
svar, flest från Blocket. Ett tiotal intresserade var ute på Garpen under säsongen för 
att bilda sig en uppfattning om jobbet. De träffade då värdparet samt någon från 
styrelsen.
 
Alla som inte direkt tackat nej bad vi att till den 15/9 komma med en slutgiltig 
intresseanmälan samtidigt som de skulle svara på några frågor. Vi interjuvade tre 
par och av dem valde vi Robin Westerling-Svensson och Ann-Sofie Fransson från 
Halmstad. De hade läst vår annons då de var på sitt sommarställe i Timmernabben.

De är ett ungt värdpar, 28 respektive 25 år. Båda har en gedigen turismutbildning. 
Då de nu jobbar på var sitt håll ville de gärna göra något gemensamt, vilket var en av 
anledningarna till att de sökte jobbet.

Avtalet med vårt nya värdpar är på ett år, men båda parternas avsikt är att det skall 
bli två år till. De har nu fått tjänstledigt från sina ordinarie jobb och kommer att bo 
ute på Garpen från maj till september. 

Robin Westerling-Svensson och Ann-Sofie Fransson
                                                       Foto: Anders Mårtensson
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Garpens Vänner har fått bidrag från Kungafond
Bengt Åstedt, Garpens Vänner

Garpens Vänner har fått ett bidrag från 
Konung Gustav VI Adolfs minnesfond för 
svensk kultur. Minnesfonden är till för att 
stödja svensk humanistisk forskning och 
kulturvård. Bidraget är på 326.000 kronor.

När man tittar på förra årets fördel-
ning så har många fått bidrag till tryck-
ningskostnader och de övriga till reno-
vering av olika objekt. Fonden delade ut 
drygt 8 miljoner kronor. Av 250 ansök-
ningar så fördelades drygt 8 miljoner på 
155 ansökningar. Det var ingen som fick 
så mycket som vi.

En ansökan skall vara inlämnad se-
nast den 15 september varje år. På fon-
dens hemsida (det är enklast att googla 
på fonden) finns anvisningar om vad 
som behövs för att söka bidrag.

Som sakkunnig, en sådan måste be-
styrka behovet, har vi haft en arkitekt i 
Kalmar som sysslar mycket med renove-
ring av kulturbyggnader.

Vi hade för andra året i rad sökt bidrag 
för att kunna byta ut eternittaken på våra 
byggnader. Första gången (2012) fick vi 
alltså nej, men nu, förra året, gick det bra. 
Beskedet, med underskrift av kungen själv, 
kom dagarna före jul och vi har två år på oss 

att verkställa. Pengarna räcker inte till alla 
byggnaderna men är en bra början.

Närmast skall vi ta in offerter från 
byggfirmor. Vi måste dela in takbytet i 
olika etapper samtidigt som vi ser efter 
om vi kan hitta fler finansiärer.

Vi är mycket stolta över bidraget och 
ser det som ett erkännade av vårt arbete 
att hålla fyrplatsen levande.

Garpens fyrplats.                            Foto: Uno Svensson
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Gävles nya fyrar och farled
Lasse Sjölander

Holmsundsrännan, som farleden in till Gävle heter, har länge varit trång och för 
grund. Sjöfartsverket tillsammans med Gävle kommun har nu arbetat i flera år med 
detta projekt som kostar c:a 270 millioner SEK och finansieras till stor del av 
Trafikverket inom ramen för Nationella planen för transportsystemet 2010 - 2021. 
Det beräknas vara klart i slutet på 2014, bl.a. beroende på väder och issituation.

Holmsundsrännan muddras till ett djup av 13,5 meter vilket betyder att 1,8 millioner 
m3 morän och berg muddrats och sprängts bort. Muddringsfartyg har kommit från 
när och fjärran för att göra jobbet med skopor som rymmer upp till 18 m3 i varje tag.

Mudderverk som tar upp miljömuddermas-
sor för deponering på land. 

Foto: Eric Kevan, SjöV

Hydralmuddring av hårda massor t.ex. 
morän för tippning i havet. 

Foto: Lasse Sjölander

C4, är ny och heter Grynet Nedre och är en 
spaltfyr i enslinje med fyr på land. 

Foto: Eric Kevan, SjöV

B1 ligger vid den smalaste passagen och är 
ny men med gammalt fyrhus från riven fyr i 
Holmsundsrännan.    Foto: Eric Kevan, SjöV
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F2 är en befintlig fyr som fått förstärkt 
fäste och heter Gävle N Inlopp nr 2.

Foto: Lasse Sjölander

Inseglingsleden har även breddats på 
sin smalaste del från 56 m till 126 m i 
närheten av Bönans fyr- & lotsplats. Det 
innebär att fyrar, kantfyrar, lysbojar och 
prickar helt får nya placeringar och be-
lysningar när det är färdigt enligt nedan-
stående tabell:

Index Objekttyp  Anmärkning
A10 SB Lysboj  Ny
A 8 BB Lysboj  Ny
F 1 Kantfyr   Gävle N inlopp nr 1 behålls
F 2 Kantfyr   Gävle inlopp nr 2 behålls
B1 Kantfyr   Ny
F 3 Kantfyr   Gävle N nr 3 behålls
B 2 BB Lysboj  Hansgrund östra flyttas
B 3 SB Lysboj  Per Ennes grund flyttas
B 4 SB Lysboj  Ny
C 1 Kantfyr   Ny
C 2 SB Lysboj  Ny
C 3 BB Lysboj  Ny
C 4 Kantfyr   Ny
F 4 Sektorfyr  Herosgrund behålls
C 5 SB Lysboj  Ny
C6 BB Lysboj  Ny
C 7 SB Lysboj  Ny
C 8 BB Lysboj  Ny
C 9 SB Lysboj  Ny
C 10 BB Lysboj  Granudden flyttas
B 5 SB Lysboj  Ny
B 6 Prick   Ny

Det har inneburit att gamla fyrar rivits och även att grundförstärkning skett vid fyrar 
som skall behållas fått göras med stålrör och betong så att de inte skall kunna kana 
ner i den muddrade rännan. De skall nu tåla hård sjö och ismassor. De nya fyrarna 
får även fasadbelysning med ledljus och strömkälla från solceller samt i flera fall även 
back-up genom landkabel. De nya fyrarna är tillverkade i Finland och mycket av 
arbetet har gjorts av finländare och holländare under ledning av Sjöfartsverkets pro-
jektledare Erik Kevan och hans team. Sven-Erik Ekdahl som är ordförande i Bönan 
Hembygdsförening är drivande i det fina arbete som görs runt den gamla fina fyren 
Bönan där även Gävle kommun har haft turistpersonal på plats under säsongen.
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Orgelmusik till stöd för fyren i Morups Tånge
Mats Larsson

Som bekant hotas bl.a. fyren i Morups Tånge av för-
säljning. En lokal förening, Morups Tånges Fyrsällskap, 
har bildats och kommer att kämpa för att fyren inte 
säljs utan kommer att bevaras i funktion som en del 
av vårt kulturarv (se föregående nummer av Blänket).

Den 10 maj i fjol fick kampen för fyren stöd från ett 
ganska oväntat håll: ny orgelmusik! I samband med en 
av konserterna i riksbekanta evenemanget ”Morups 
MusikDagar” uruppfördes orgelkompositionen ”Mo-
rups Tånge Toner - hymn till en fyr”. Tonsättare av 
stycket var Maria Löfberg, kyrkomusiker i Morup, och 
känd över landet, inte minst för rader av uppskattade 
körsånger och orgelverk. Organisten Mats Larsson från 
Eksjö, som f ö kommit med idén till  ”Morups Tånge To-
ner”, premiärspelade för en mångtalig och uppskattande 
publik, som också fick lyssna till sång av Patrik Wirefeldt 
från Göteborg och av tonsättaren själv, Maria Löfberg.

I programbladet kunde man läsa Maria Löfbergs beskrivning av ”Morups Tånge Toner”: 

”Musiken vill skildra denna bild: Vågornas eviga kast mot stranden nedanför fyren, som 
reser sig lugn och majestätisk mot himlen. I toppen av fyren leder ett milt ljus hemåt.

Detta kan lätt omsättas i ett kristet sammanhang, där Guds ord är det milda ljus 
som lyser oss väg i livets dunkel. Själva ljuskällan står stadigt, trots brottsjöarna ned-
anför. Av denna anledning finns psalmen ”Led milda ljus” citerad i musiken och därför 
sjunger vi den tillsammans som en avslutning.”

Ett känt notförlag har nu givit ut noterna 
till ”Morups Tånge Toner” så den musika-
liska kampen för fyren lär fortsätta!

Kompositören Maria Löfberg.

Morups Tånge
Foto: Esbjörn Hillberg
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Får en fyr se ut hur som helst?

Ja, det tycker jag allt, åtminstone om 
den är så vacker som den orginella 
fyren, som Christer Fridén skickat 
in. 

Christer skriver att ”Bifogade fyr står 
på vår tomt på Björkö i Göteborgs 
norra skärgård. När det är mörkt lyser 
lampan med ett milt icke störande 
sken”.

Christer hade sett Per Olssons fina 
trädgårdsfyr i form av en modell 
av Måseskär i Blänket 2013:4 och 
inspirerats att skicka in en bild av sin 
lysande skapelse. 
         Redaktören

Fyrutställning på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs 

Det mycket fina Skärgårdsmuseet belä-
get i Stavsnäs utanför Stockholm speglar 
på ett utmärkt sätt skärgårdsbefolkning-
ens liv i gången tid. Fiske, jordbruk och 
jakt var vad man levde av, i många fall 
kombinerat med lotsning.

Sedan museet öppnande 1969 har 
man samlat in en mängd bruksföremål, 
farkoster, fotografier, klädesplagg m.m. 
som är utställda på ett mycket överskåd-
ligt och tilltalande sätt.

Under sommaren 2014 kommer museet att arrangera en separatutställning om fyrar 
där Fyrsällskapet kommer att hjälpa till på olika sätt.

Gå gärna in på museets hemsida www.skargardsmuseet.org för öppettider och annan 
information. Reportage med bilder kommer att presenteras i Blänket under hösten.

       Ulf Schloss



32



33

Instruktion
för

Fyrmästare och Fyrvaktare wid täckta
Stenkols-fyrar;

Utfärdad i Stockholm d. 25 September 1838;
af

G.E.Lundstedt,
Lots-Direktör och Riddare.

Stockholm, 1838
Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner,

Kongl. Boktryckare

I hwarje Fyrs lanternin finnas följande fasta och rörliga delar, hwilka, hwar för sig, 
fordra särskild uppmärksamhet, nemligen:

 1:o    Fyrpannan eller den så kallade Risten,
 2:o    Dragluckorna,  
 3:o    Askhålet med sin jerndörr,
 4:o    Fenstren,
 5:o    Fenster-ventilerne,
 6:o    Luftrören under fenstren 
 7:o    Takluckorna, äfwen kallade tak-ventilerne,
 8:o    Rökhatten,
 9:o    Dörren till Lanterninen samt
 10:o  Luckan öfwer trappgången;

och skall vid desse delars behandling, äfwensom wid tjensten i allmänhet följande 
iakttagas:

1  Art.
Före Fyrens tändning.

1 §.
Senast en half timme före den tid, då tändningen skall ske, inställer sig 
fyrbetjeningen i fyrtornet för att bereda allt hwad som behöfwes för fyrens 
tändning och dess jemna underhållande under natten. 

2 §.
Fyrpannan eller den så kallade Risten, hwilken hwarje morgon bör rengöras, 
ifylles jemt upp, men icke öfwer dess kanter, med kol. Tändningswed och eld 
hållas i beredskap. Fenster-ventilerne, dragluckorna, luftrören under fenstren samt 
takluckorna uppdragas eller tillslutas, allt efter wädrets eller windens beskaffenhet. 
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Jerndörren för askhålet bör ständigt wara tillsluten. Rökhatten efterses, att den är i 
ordning. Skolande Fyrmästaren sjelf undersöka allt detta samt tillse, att, om smuts 
eller is finnes på fenster-rutorna, sådant aftwättas.

3 §.
Fyren påtändes så tidigt, att densamma, wid den i Reglementet utsatte tid, 
nemligen en half timma sedan solen gått ned eller, då mörk, disig eller tjock luft 
inträffar, wid första skymningen, kan wara fullt lysande.

2  Art.
Under fyrningen.

4 §.
Fyrpannan hålles wid ständig eld genom påfyllning af nya kol i de förbrändas ställe, 
och, för att medelst det drag, som draghålen åstadkomma, kunna underhålla en 
jemn låga, bör som oftast med fyrjernet omröras i fyrpannan, så att de närmast 
Rist-stängerne sammanbrända kolen ej täppa Rist-hålen och hindra luftdraget. I 
den mån detta drag, som af swagare eller starkare blåst minskas eller ökas, erfordras, 
öppnas en eller flere af Dragluckorna i lowart eller den sidan, hwarifrån winden 
kommer. Wid förändring av wind måste derföre andra luckor öppnas och de förut 
öppnade nedsläppas för bibehållande af en någorlunda jemn låga, som icke bör 
wara under 2 och ej högre, än 4 fot. I lugnt wäder kunna flere och äfwen alla 
dragluckorna behöfwa wara uppe; hwaremot i blåst endast en halföppnad lucka 
gör tillräckligt luftdrag. Under storm måste stundom alla luckorna wara tillslutne. 
Som en jemn och klar lysning wäsendtligast beror på luftdragets anwändande, skall 
fyrbetjeningen lära sig inse nyttan och ändamålet med nämnde dragluckor, samt 
förstå att rätt begagna dem.

5 §.
För luftdragets underhållande skola ock Fenster-ventilerne, der sådane finnas, hållas 
öppna. Luftrören  under fenstren, hwilka egentligen tjena till att förskaffa swal luft 
i Lanterninen, böra alltid vara öppna, utom när det stormar, då det kan hända, att 
lågan af för mycken inpressad luft föres åt sidan, i hwilket fall luftrören, som äro i 
lowart, kunna tilltäppas. Takluckorna hållas öppna, dels för att derigenom utsläppa 
den rök, som ej utgår genom Rökhatten, dels ock att insläppa frisk luft. Endast i 
hårdt regn få alla takluckorna hållas tillslutna då fyren brinner. Erfarenheten wisar 
bäst, om i blåswäder luckorna i lä eller lowart kunna tjenligast hållas öppne, samt 
huru många af dem, under starkare storm, kunna tålas öppne, utan att lågan deraf 
hindras eller kastas åt sidan.

6 §.
Wakthafwande Fyrbetjenten får, wid strängt answar, icke sätta sig, än mindre lägga 
sig att sofwa. Hans uppmärksamhet skall i synnerhet wara rigtad på fyrningens 
jemna midmakthållande samt eldens noggranna skötande. Han skall ofta och flere 
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gånger i wakten gå ut på altanen för att underrätta sig om wädret och winden. 
Förspörjes något skott, rop eller annat owanligt buller, lyssnas derefter, och i 
händelse sådant förnyas samt fara förefinnes, skall den andre Fyrbetjenten tillsägas, 
på det att allt biträde, som kan åstadkommas, må nödställda bibringas, utan att 
fyringen, som uti intet fall må lemnas utan tillsyn längre tid, än som oundgängligen 
behöfwes för den andre Fyrbetjentens purrande, i någon mån åsidosättes. Timglaset 
wändes ordentligen, så snart det utrunnit, men det 4:de utrunna glaset wändes ej 
förr, än fyratims–  eller det så kallade qwarters-glaset utrunnit och wändes.        

7 §.
Under fyringen skall den wakthafwande jemväl efterse, att fensterrutorna hållas 
klara och fria från imma, rök eller is, hwilket aftorkas. Isen borttwättas lättast med 
saltlake, som derföre, då årstiden är sådan att fenstren wilja islöpa, skall hållas i 
beredskap uppe i Lanterninen. Inkommer regn eller wäta långs muren eller på 
bottnen, skall sådant med swabblar borttorkas, och uti intet fall tillåtas otäta 
wattenkärl stå fyllda uppe i tornet. All orenlighet skall nedbäras och får ej slås eller 
kastas långs muren eller på altanen, hwarigenom skada kan uppstå.

8 §.
Om någon ruta under natten söndergår, skall den lösa plåt, som för sådan händelse 
alltid bör finnas till hands, af den wakthafwande för tillfället insättas; kommande 
rutan att sedermera wid dager ordentligt insättas på det sätt, att det medlersta 
långjernet och det ena twärjernet lösskrufwas, samt fenster-rutan, försedd med 
wallmar omkring lanterne, infättes, hwarefter jernen åter tillskrufwas. Härwid 
bör Fyrwaktaren biträda, och största warsamhet iakttagas, så att icke rutan 
sönderspricker, hwilket lätt händer, om den är skef. Glasrutor, som uti Lanterninen 
spricka, men ej få hål, behöfwa icke uttagas; men fyrbetjeningen bör hwarje morgon 
wid afdamningen wäl aftorka sprickorna, så att ej rök deruti samlas och hindrar 
lysningen.      

9 §.
Fyren skall släckas en half timma före Solens uppgång, utom när mörk, disig och 
tjock luft inträffar, då den ej släckes förr, än i daggryningen.

3  Art.
Efter werkställd fyrningen.

10 §.
Så snart Fyren blifwit släckt öppnas alla fenster, ventiler och dragluckor, som varit 
stängde, samt, i fall det ej regnar, takluckorna, äfwensom, om ej blåsten är för 
stark, dörren, på det att Lanterninen må afswalna och all rök obehindrad utgå. 
Med den långa borsten dammas och rensopas Lanterninen inwändigt, äfwensom 
Rökhattshålet. Fenster-rutorna aftorkas derefter med handdukar samt aftwättas 
med saltlake, i händelse de äro isbelupne. Emellan alla fenster-fogningar och fach 
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dammas wäl, antingen med en fogelwinge eller dertill tjenlig borste eller med 
handduk, så att intet sot eller rök blifwer qwar.

11 §.
Då eldstaden hunnit afswalna, uppbrytas de utbrända kolskorporna, Fyrpannan 
med riststängerne samt dragrören å Cylindern rengöras, all aska och kol uttages 
derifrån, och sedan afdamningen skett, rensopas bottnen och trappan samt, i fall 
något wått inkommit, aftorkas det med swabblen. Takluckorna nedsläppas, om de 
äro öppnade, men fenster-ventilerne och dragluckorna förblifwa om dagen öppna.

12 §.
Sedan rengöringen och städningen för sig gått, upphämtas kol och 
tändningsmaterialier för den kommande nattens lysning. Fyrmästaren gör sin rund 
på altanen och öfwerallt i Tornet för att efterse, om någon bristfällighet yppats, 
hwilken genast, så widt ske kan, i ståndsättes eller, om den är af betydligare 
beskaffenhet, anmäles hos Fördelnings-Chefen.

13 §.
Desse göromål skola hwarje morgon förrättas af Fyrbetjenterne gemensamt, innan 
de få lemna Fyrtornet.  Men skulle erfarenheten wisa, att wid någon Fyr, i anseende 
till särskilde omständigheter, en eller annan af här ofwan gifne reglementariske 
föreskrifter ej är tillämplig, må afwikelse från Instructionen i denna del ega rum, 
så widt det för fyringens bättre underhållande finnes nödigt; dock bör Fördelnings-
Chefen härom underrättas, då han wid Fyren sig inställer.

4  Art.
Om waktens sättande och om tjenstgöring i allmänhet.

14 §.
Så snart Fyren är tänd och lysningen begynd, sättes wakt, och det stora qwarters- 
eller fyratims-glaset, äfwensom timglaset wändas, till efterrättelse för den 
wakthafwande.  Waktgöringen, hwarmed är förenad tillsyn öfwer fyringens 
ordentliga underhåll samt eldens wårdande, äfwensom all annan uppassning  och 
uppmärksamhet på Fyren, wädret och winden m. m., fortgår sålunda.

15 §.
Fyrmästaren och Fyrwaktaren eller Fyrmästarens biträde hålla wakt fyra timmar i 
sender hwardera, hwilket kallas ett qwarter.  Wakten ombytes således hwar fjerde 
timma eller då qwartersglaset utrunnit.

16 §.
Omkring en fjerdedelstimma förrän qwartersglaset utrunnit, nedgår den 
wakthafwande och purrar den andra waktaren, hwarefter den förre ånyo uppgår 
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till Fyren och inwäntar aflösning, derwid han meddelar den efterträdande waktaren 
hwad som under wakten förefallit eller är att iakttaga, äfwensom winden och 
vädrets beskaffenhet m. m.   

17 §.
Då Fyren släckes och lysningen för natten upphör, skola alltid båda Fyrbetjenterne 
wara tillstädes, för att sedan gemensamt rengöra lanterninen.

18 §.
Under de ljusa nätterne sommartiden, då fyring underhålles allenast några timmar, 
sker icke något waktombyte under natten, utan samma person, som emottager 
wakten wid tändningen, bestrider densamma tills fyren utsläckes; men så snart 
fyringen fortgår sex timmar och därutöfwer, skall wakten ombytas hwar fjerde 
timma.

19 §.
För Journalens ordentliga förande ansvarar Fyrmästaren ensam.  Deruti införes, 
utom hwad de serskilde kolumnerne föranleda till, om skott, rop eller annat 
owanligt buller hörts, samt det biträde, som möjligtwis blifwit lemnadt åt 
skeppsbrutne. Äfwenledes antecknas för hwarje dygn, hwilken av Fyrbetjeningen 
haft första wakten.

20 §.
Till tjenstgöringen hörer äfwen tillsyn öfwer Lots- och Fyr-Inrättningens på stället 
warande byggnader, samt om Krono-båt finnes, dess vård och skötsel, äfwensom 
inventarie- och konsumtions –persedlars wårdande.
För öfrigt äger Fyrbetjeningen att ställa sig till efterrättelse, ej allenast Kongl. Maj:ts 
Nådiga Reglemente för  Lots- och Fyr-Inrättningen i Riket af den 16 Maj 1827, i 
synnerhet hwad uti §.§. 102 – 118 för Fyrmästare är wordet stadgadt, utan äfwen 
de särskildta föreskrifter som Lots-Fördelnings-Cheferne kunna meddela.  

     Insänt av Esbjörn Hillberg



38

Sjöfartsverket överlåter två fyrar

I november 2013 överlät SjöV nedanstående två fyrar.

LILLA BRATTEN: Luröskärgårdens Natur och Kulturförening tar 
över ägandet samtidigt som fyren blir ombyggd till att lysa enbart 
vitt.

TRELLEBORG Kassunfyr: 
Trelleborg Hamn AB (helägt av kommunen) 
tar över ägandet. Efter ombyggd farled är 
fyren släckt men fasadbelyst.

   Stig Lind
   Sjöfartsverket
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Kullens fyr en kärlekshistoria
Per Sjögren, Kullamannen

Kullamannen är också en sportklubb som 
har verkat på berget sedan 2001 och ar-
rangerar olika kraftprov som lockar folk 
från Ystad till Kiruna. I år kommer det 
löpare från 10 olika länder till den lilla 
exklusiva tävlingen som såldes slut på 13 
minuter.

1967 var jag på klassresa från Göinge-
skogarna till Fyren på Kullaberg. Det 
blev kärlek vid första ögonkastet för det 
fantastiska området. Under åren som 
gick fanns det alltid en anledning att 
någon sommar besöka berget och fyren. 
Ingen väg var för lång. 

På senare år blev fyren allt mer svår-
tillgänglig, öppettiderna var nästan obe-
fintliga. Det liv och rörelse som fanns 
förr försvann mer och mer.

Den 18 augusti 2013 satte jag mor-
gonkaffet i halsen när jag läste om att 
Länsstyrelsen valt att stänga fyren och 
säga upp kontraktet. Nu får det vara nog 
tänkte jag, tar ingen annan tag i detta så 
gör vi det! Sedan rullade det på i snabb 
takt med möten och planer med Sjö-
fartsverket.

Vad vill vi då göra?
Vi vill göra Kullens fyr till den naturliga 
mötesplatsen den var förr. Vi vill förval-
ta ett kulturarv, berätta dess historia och 
ha generösa öppettider. 

För att öka attraktionen fejas det och 
putsas i fyren med varsam hand och vi 
reparerar med gammalt material tillsam-
mans med Sjöfartsverket.

Ett litet fyrmuseum är under skapande, 
och även en liten souvenirshop. Vi har 
också lyckats få ett unikt samarbete med 
Rusthållargården som skall sköta driften 
av ett cateringcafé med produkter från 
bygdens hemlagade råvaror. Man skall 
kunna besöka fyren och i lugn och ro, 
sitta på bänkar och kunna njuta av den 
unika miljön och utsikten. Senast den 1 
maj öppnas dörrarna. 

Under våren öppnar vi även upp fy-
rens egna hemsida där historia och infor-
mation skall läggas ut.

Om någon av er känner för att ge 
tips och idéer så är telefonen öppen när 
som helst och om Kullamannen sport-
klubb kan ni läsa på
www.kullamannen.com
www.facebook.com/kullamannen

Kullamannen är en legend om en man som styr över berget och vilka som 
skall falla från klipporna samt vilka skepp runt Kullaberg som skall förlisa. 
Första gången Kullamannen omnämns är i en dansk krönika från 1220. 
En legend som gått i arv i generationer sedan dess. 

Den vackert renoverade trapphallen med 
metallgaller som skydd för lodet.

Foto: Per Sjögren
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Det började en sen kväll i ledarkajutan ....
Björn Sterner

På ön har Friluftsfrämjandet bedrivit lä-
gerverksamhet sedan 1965. Varje sommar 
genomförs upp till sju läger med 30 del-
tagare och 15 ledare på varje läger. På vår 
och höst samlas de ledare som kommer att 
vara engagerade i sommarens läger för att 
förbereda och ta hand om så väl lägergård 
som de 13 båtar som används.

Här nedan återger jag, Björn Sterner, 
en text som Olav Queseth skrev till Stif-
telsen Friluftsfrämjandets Friluftsanlägg-
ning i Stora Kornös verksamhetsberät-
telse 2003.

”Vi var några som varit på hamnrunda 
och var egentligen på väg att lägga oss, 
men som vanligt var det några som redan 
satt där och spelade gitarr och då kan man 
ju inte bara gå och lägga sig. Av en eller 

annan anledning dök ämnet nattnavige-
ring och fyrar upp. Det visade sig att vi 
var två som hade funderat lite på hur man 
skulle kunna göra en snygg fyr att ha i un-
dervisningsändamål. 

Jag hade nog mest funderat på hur man 
skulle få fyren att blinka med rätt karak-
tär och hur elektroniken inuti skulle göras. 
Björn Sterner hade funderat på utsidan och 
lämpliga material att bygga i. Och plötsligt 
hade vi fått ett projekt där vi båda kunde 
ägna oss åt det vi tyckte var roligt utan att 
bli tyngda med ”tråkiga” detaljer. Det är väl 
så det skall vara när man samarbetar.

Vi började direkt med att fotografera 
fyren i hamnen, som skulle stå modell. När 
man ska göra en undervisningsfyr dyker det 
upp frågor man normalt inte ställer sig. 

På sjökortet kan man utläsa ”Fl(2) 6s” 

Historien om utbildningsfyren började redan på hösten 2001 i 
Friluftsfrämjandets lägergård på Stora Kornö norr om Lysekil.

Fyren på Stora Kornö.                                                                      Foto: Björn Sterner
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och i svensk fyrlista kan man läsa att det 
betyder att fyren lyser med två blänk med 6 
sekunders mellanrum. Men hur långt är ett 
blänk och hur många blänk kan man sätta 
ihop till en karaktär? Hur långt måste mel-
lanrummet mellan dem vara och så vidare? 

Vi ringde Sjöfartsverket, men det var 
ingen som riktigt visste. Men efter många 
vidarekopplingar fick vi tag på Johan 
Bernodt. Han kunde i alla fall tala om 
på tiondelen när hur länge fyrarna lyser 
och hur långa mellanrummen är. Därefter 
kunde vi lägga in de s.k. tekniska karak-
tärerna för fyrarna i vår omnejd. Men vi 
saknade fortfarande information om hur 
fyrkaraktärerna är uppbyggda. Efter en 
del letande hittade vi en rekommendation 
(E-110) från ”International Association of 

Marine Aids to Navigation and Lighthou-
se Authorities” (IALA) Där vi fick svaren 
på de flesta av våra frågor. Varför lär man 
aldrig ut de här detaljerna på skepparkur-
ser? En intressant sak i sammanhanget är 
att Sjöfartsverket inte alltid följer IALA:s 
rekommendation”.

Med knapparna på fronten av fyren kan 
man välja bland de förprogrammerade 
fyrarnas karaktärer eller skapa egna, även 
Alternating då fyren har dubbla lampor 
i lanterninen. Fyren har samma sektorer 
som Stora Kornö fyr.

Nu fyller fyren 10 år 2013 och vi 
passar på att föra ut dess historia till an-
dra som ännu inte haft nöjet att komma 
ut och fått se den.

Text på panelen nedanför fyren:
Kornövän: Av och påknapp finns på baksidan.
Med hjälp av knapparna ”Fyr” upp och ner kan du 
ställa in ett antal fördefinierade fyrar i närheten av 
Kornö.
Andra karaktärer väljer du genom att använda 
knapparna ”Karaktär”, ”Gruppering” och ”Tid”.
När du ställt in en karaktär kan den visas genom 
att trycka ”Lampa Till”. En röd lampa i knappen 
talar om att fyren blinkar.
Det finns en sektor med rätt färg. Dessutom finns 
ett större vitt fält där du kan visa karaktärer med 
olika färger, t.ex.: AL WR.
Knapparna ”Gruppering” kan också användas för 
att ange ovanligare karaktärer. Pröva! För Fl, LFl, 
Oc, Mo, Q och VQ finns det mer än du tror.....
För IQ, IVQ och IUQ anger siffran för displayen 
hur många blinkningar det är i varje grupp.

FAKTARUTA

1061 generiska karaktärer
26 tekniska karaktärer från Lysekils Redd i söder till Gravarna i norr.

Huvudlampa 20W H3
Skala 1:10

                Foto: Anita Wireby
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Årets VIPP 2014

Till 
Föreningen Väderöbod  

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat tilldela Föreningen Väderöbod: 

Årets VIPP 2014

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

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:

”År 1965 avbemannades Väderöbods fyrplats och Sjöfartsverket överlämnade den 
till Naturvårdsverket. Den obemannade fyrplatsen utsattes därefter för stort förfall 
och vandalism. Några sportdykare reagerade och kontaktade myndigheterna 1978. 
Denna entusiastiska lilla grupp blev 1979, vid ett möte på fyrplatsen, lovade att de 
fick disponera fyrplatsen om de inom ett år kunde bilda en förening med uppgift att 
bevara husen på fyrplatsen. Föreningen Väderöbod bildades och de c:a 30 medlem-
marna började det mycket omfattande bevarandearbetet våren 1980.

Föreningens mål är att rädda öns åtta byggnader. Man har lagt ner tusentals timmar på 
att byta tak, reparera fönster, renovera skorstenar, reparera och måla fasader, restaurera 
vågbrytare, vägar, m.m. Standarden på bebyggelsen är numera mycket hög och arbetet 
fortsätter. År 2010 blev Föreningen Väderöbod också ägare till 1964 års betongfyr som 
de övertog från Sjöfartsverket. Föreningens arbetsuppgifter har utökats då man numera 
även har ansvar för en fyr och dess viktiga ljus som ledstjärna för fartyg.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Föreningen Väderöbod ”Årets VIPP 2014” 
visa sin uppskattning av medlemmarna i föreningens mycket omfattande arbetsinsatser 
och engagemang för Väderöbods fyr och fyrplats samt för dess skötsel och överlevnad.”   

Göteborg den 15 mars 2014

Esbjörn Hillberg  
Ordförande 

Kjell Andersson & Magnus Blomstrand 
tar emot 2014 års VIPP.   Foto: Leif Elsby 
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Annons
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Efterlysning

Arrangör av Fyrresor   
Under flera år arrangerade en av våra medlemmar, Börje Moberg, bortåt 10 mycket 
populära tredagars fyrresor i Sverige, Norge och Danmark. Börje hade många idéer 
men fick även förslag om resmål från olika medlemmar. Dessutom gav jag honom 
kontaktpersoner på många fyrplatser. Baserat på detta så komponerade Börje 
reseprogrammet, bokade hotell, måltider, båtar och bussar, sände ut inbjudningar, 
prissatte resorna, tog betalt, etc. Börje bestämde allt och Fyrsällskapet la sig inte i 
hans fantastiska arrangemang.

Det är många medlemmar som efterlyser liknande resor. Om det finns någon 
medlem som skulle vilja börja med något liknande skulle jag uppskatta om ni 
kontaktar mig på tel. 031-972148. 

Kontakta även gärna Börje Moberg tel. 0300-60224 om ni har frågor. 
Se även Börjes hemsida www.borjemo.se där du hittar fyrreseprogrammen.
 
      Esbjörn Hillberg

Glöm ej att betala din medlemsavgift för 2014

Runt 20 januari fick alla medlemmar Blänket 2014:1 samt de som inte redan 
betalat ett inbetalningskort för årsavgiften för 2014. När vi skriver detta är det 
fortfarande flera som inte har betalat. Vi skulle uppskatta om du snarast möjligt 
kunde sätta in din årsavgift på Svenska Fyrsällskapets plusgirokonto 400714-2 
(används när man förnyar sitt medlemskap). 

Avgiften är 200:- för enskild medlem, 250:- för förening, 1000:- för företag. 

Om du inte använder det färdigtryckta inbetalningskortet glöm ej att uppge 
namn och medlemsnummer. Kontakta Ulla Hillberg, tel. 031-972148 eller 
ulla@hillberg.com, om du har några frågor.

      Ulla Hillberg
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Fyrpersonalen - vad har hänt?
Ja, en hel del oväntat som några kanske har uppmärksammat. Över en natt föränd-
rades kartan bokstavligen talat. Kartan jag talar om är den Google-karta som tillsam-
mans med listan används för att hitta de olika fyrplatserna. Först var kartan helt borta 
men kom tillbaka i förändrat skick efter några dagar. Listan hade nu istället för att 
ligga vid sidan av kartan hamnat nedanför den. Alla delarna fanns med, men man fick 
nu leta sig neråt i listan och kartan försvann i överkanten. När man valde en fyrplats 
så verkade inget hända. Man måste scrolla ända upp på sidan för att finna ingångsbil-
den att klicka på. Sedan fungerade allt som vanligt igen. Ett rent ut sagt taffligt sätt 
att navigera i systemet. 

Nu var eller rättare sagt är goda råd dyra. Mannen som gjort systemprogramme-
ringen har flyttat till Bangkok och svarar inte på mail. Själv behärskar jag inte pro-
grammeringsspråket PHP så läget just nu är att jag försöker hitta någon annan som 
gör det. Tills problemet löser sig så får vi helt enkelt finna oss i den mindre eleganta 
sökvägen. 

Registret utökas ständigt och i början av mars bestod det av 5800 personer varav 
1200 varit fyrvaktare.

Jag vill varmt tacka alla er som så engagerat bidragit med information och foton 
på era fyrsläktingar. Snälla fortsätt med det! Det hjälper mig oerhört.

      Maria Elsby

Programkommitté i Uppsala
Svenska Fyrsällskapet har för närvarande programkommittéer på Västkusten, 
Gotland, i Stockholm och Sydsverige. Medlemsförteckningen visar att det kan 
finnas underlag för att starta en programkommitté även i Uppsala / Uppland. Är 
du intresserad av att hålla i en sådan kan du höra av dig till Dan Thunman, tel 
0708-248656 eller Esbjörn Hillberg, tel 031-972148. 

Tips

Byt ut ”trädgårdstomtarna” mot 
snygga egenhändigt gjorda fyrar!

På http://recycledawblog.blogspot.
com/2013/06/how-to-make-clay-
pot-lighthouse.html får du veta allt 
om hur man bygger fyrar av vanliga 
lerkrukor i olika storlekar.
     Insänt av Annelie Pernheden
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Boktips

A Short Bright Flash 
av Theresa Levitt

I ett engelskt fyrmagasin läste jag om denna fantas-
tiska bok som endast finns på engelska. Den är skriven 
av Theresa Levitt och har undertiteln Augustin Fresnel 
and the Birth of the Modern Lighthouse. Författarin-
nan är bl.a. professor i Vetenskapshistoria, har utbildats 
på MIT och har doktorerat på Harvard.

Som många känner till var det fransmannen Augustin 
Fresnel (1788-1827) som uppfann den första riktiga 
fyrlinsen. Utomlands använder man ordet Fresnellins 
som ett samlingsbegrepp för alla typer av fyrlinser även 
om linserna har olika tillverkare.

Boken beskriver Fresnels liv och hans livsgärning från 
det han växte upp i ett enkelt hem under Napoleonti-

den, hur han studerade till ingenjör med specialitet broar och vägar och hur han blev 
intresserad av glas, ljusets spridning och brytning samt bevisade att ljuset bestod av 
vågor och ej partiklar.

Under sitt normala tråkiga byggnadsarbete fick han kontakt med forskare högt upp 
inom det franska vetenskapliga området som började stödja hans idéer. Han forskade 
mer och mer om ljusbrytning och fyrlinser samt skapade världens första riktiga lins 
vilken installerades i fyren Cordouan (fyren kallas för Havets Versailles). Ljuset via 
den nya linsen tändes första gången 25 juli 1823 och dess ljusstyrka var totalt över-
lägsen allt annat fyrljus i världen. 

Förutom fyrar och fyrljus i Frankrike ger boken även mycket information om fyrhis-
toria och fyrljus i USA samt linsutveckling generellt. Jag tycker att boken är synner-
ligen intressant och vill varmt rekommendera den. 

Boken har hård pärm, normalstorlek, 282 sidor, publicerad 2013 av W.W. Norton 
Company, ISBN 978-0-393-06879-5. Den kostar 180:- och man köper den via 
AdLibris hemsida www.adlibris.com, sök på A Short Bright Flash.

      Esbjörn Hillberg
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First Order, Australia’s Highway of Lighthouses
av Garry Searle

På Fyrsällskapets Facebook-sida skrev i januari en vän i 
Australien (chef för bl.a. fyrkulturarvet hos Australian 
Maritime Safety Authority, AMSA) om en ny stor 
fyrbok som handlar om alla c:a 50 fyrar i Australien 
som har eller har varit utrustade med 1:a ordningens 
linser. 

Bokens författare är en fotograf som heter Garry 
Searle och han har fått hjälp av många men främst 
av AMSA att besöka landets fyrar för att fotografera. 
Han har även gjort en gedigen källforskning i AMSA:s 
arkiv efter gamla bilder, ritningar och historiska data. 
Dessutom har han besökt linstillverkare och arkiv i 
England och Frankrike. Resultatet är helt lysande. 

Boken är fylld av många fantastiska fotografier av fyrar, otroligt vackra och 
imponerande linser, ritningar och annan intressant information. Jag fick bl.a. lära mig 
att det finns en fyr som heter Eddystone Point på Tasmanien då jag trodde att en 
fyr med namnet Eddystone endast finns i England. Då Australien är en del av det 
engelska imperiet är en stor majoritet av deras linser tillverkade av Chance Brothers 
i England. Dessa linser är rätt olika franska då de många gånger har en massa lodrätt 
ställda sidoprismer vilket man normalt inte finner på franska. Detta kan bero på att 
nästan alla fyrbyggare i släkten Stevenson samarbetade med Chance Brothers och 
påverkade linsutvecklingen med sina många praktiska nya idéer.  Låt mig avsluta med 
att citera den välkända skotska fyrbyggaren Alan Stevenson (1807-68) på hans eget 
språk:

”Nothing can be more beautiful than an entire apparatus for a fixed light of the first order. 
It consist of a central belt of refractors forming a hollow cylinder, 6 feet in diameter and 
30 inches high; below it are six triangular rings of glass ranged in a cylindrical form, and 
above a crown of thirteen rings of glass, forming by their union a hollow cage composed af 
polished glass, 10 feet high and 6 feet in diameter. I know of no work of art more beautiful 
or creditable to the boldness, ardour, intelligence, and zeal of the artist”.

Boken har hård pärm, 24,5 x 33,0 cm, 418 sidor, publicerad 2013 av Seaside Lights, 
ISBN 978-0-9923091-0-7. Den kostar AU$ 99.95 plus porto AU$ 20 och man 
beställer den via internet www.boatbooks-aust.com.au sök på First order överst t.h. 
Min levererades inom 10 dagar och portot är mindre än hälften jämfört med vad 
andra debiterar från Australien.
    
      Esbjörn Hillberg
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Världens högst belägna fyrar finns i Titicacasjön!
Catharina Söderbergh

Nyligen besökte jag, som är medlem 
i Fyrsällskapet sedan många år, Peru. 
En av höjdpunkterna var en båttur 
på världens högst belägna farbara 
sjö, nämligen Titicacasjön, som ligger 
3812 m över havet och är en och en 
halv gånger så stor som Vänern. 

I inloppet till hamnstaden Puno står 
en vackert röd- och vitrandig fyr. En 
smal vassränna leder ut till Urosin-
dianernas flytande vassöar. Färden går 
vidare ut till den isolerade ön Taquile 
mitt ute i Titicacasjön. Högt uppe på 
södra udden av ön, 41 m över vatten-
ytan, står en trekantig fyr med röda 
och vita band, som måste vara en av 
världens högsta. 

I Titicacasjön finns ytterligare en hand-
full fyrar som fortfarande är tända. På 
www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/
pru.htm finns mer information om 
dem.

Fyren vid Punos inlopp.

Den högt belägna fyren på ön Taquile.

Kolla in vår hemsida då och då?
Du har väl sett hur fint vår webmaster 
Arne Svensson byggt upp Fyrsällskapets 
nya hemsida. Kompletteringar görs hela 
tiden. 

Vill du ha ytterligare information kan du 
lätt gå tillbaka till den tidigare hemsidan 
som Bertil Östling höll så föredömligt upp-
daterad.

       Redaktören
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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

Klubbmärken, tröjor m.m.
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 190:-  (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:-)
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623    PGkonto nr: 1968 420-8    Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
v.Ordf. Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50B, lgh 1503, 753 30 Uppsala, tel. 018-126625
Sekr. Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-280955
  Tommy Asplund, 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: webmaster@fyr.org

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

Facebook
  Tommy Asplund, Mariebergsvägen 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
  e-mail: technodrome@hotmail.com
  Arent van der Veen, Fontinvägen 5, 442 31 Kungälv, tel. 0725-783030
  e-mail: arent.vanderveen@outlook.com

Programkommitté Stockholm
Sammank. Christer Nettelbladt, Högbergsg. 83 lgh 1506, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
  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 Sydsverige
Sammank. Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313
  Björn Holgersson, Östra Torpvägen 10, 371 60 Lyckeby, tel. 0455-26960
 Åke Persson, Box 14047, 200 24 Malmö, tel. 040-493256
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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

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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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 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

Dina kontaktpersoner i våra programkommittér

Stockholm
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 lgh 1506, 118 54 Stockholm, tel 08-6421776

Västkust
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165

Sydsverige
Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313

Gotland
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523


