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Ordförandens sektor

Så var det snart dags för ett nytt nummer av Blänket 
och då måste jag skriva en ny epistel. Jag tycker att 
det är lika roligt varje gång att få ett nytt nummer av 
vår tidning för jag vet aldrig i förväg hur framsidan ser 
ut eller vad som står i tidningen. Maria är och skall 
vara envåldshärskare och ensam bestämma vad Blän-
ket skall innehålla. Jag gissar dock att hon pratar med 
sin man Leif om detta åtminstone ibland. Resultatet 
tycker jag är mycket bra och det är jag inte ensam 
om att tycka. Det är många medlemmar som mailar eller ringer och berömmer vår 
tidning vilket är toppen då Blänket är Svenska Fyrsällskapets ansikte utåt mot alla 
medlemmar var de än bor i vårt land.

Ett annat ansikte är vår hemsida www.fyr.org som Bertil Östling skapade och 
skötte suveränt mellan 1997-2013. Arne Svensson tog över ansvaret våren 2013 och 
arbetar nu hårt med att successivt designa om och skapa en ny modernare hemsida 
samt implementera ett nytt lättare användbart system. Mycket är redan klart och 
Arne räknar med att allt är omlagt till vår nya sida i slutet av året. 

Det har även tillkommit nya saker på hemsidan och den största nyheten är ett 
Fyrlexikon som har skrivits av Leif Elsby under flera år. Vårt lexikon innehåller ofatt-
bart mycket information (c:a 600 tätskrivna A4-sidor) samt mängder av illustrativa 
teckningar, kartor och fotografier. Allt är sökbart och det finns krosslänkar åt alla håll 
inklusive länkar till vår Fyrpersonaldatabas. 

Vid sidan av att vara redaktör för Blänket fortsätter Maria med att utveckla 
Fyrpersonaldatabasen. Hon får mycket hjälp av Leif men även många medlemmar 
sänder in information och gamla personfotografier. Faktainsamlingen och registre-
ringsarbetet är mycket omfattande och tidskrävande. Vi tror att registret kommer att 
innehålla uppgifter om c:a 5000 anställda på fyrplatser/fyrskepp samt c:a 15000 nära 
släktingar (föräldrar, syskon, fru och barn). I stort sett allt som är insamlat är tillgäng-
ligt redan nu på vår hemsida och kompletteras successivt när vi får ny information.  

Som du kanske inser bedriver Svenska Fyrsällskapet en enormt stor frivillig informa-
tionsverksamhet. Dessutom arrangerar vi, genom alla som arbetar i våra programkom-
mittéer, många välbesökta föredrag samt fullbokade besök på flera fyrplatser. Ett stort 
Tack till er Alla som har gjort och gör en fantastisk frivillig insats så att Svenska Fyrsäll-
skapet har blivit världens näst största nationella fyrsällskap (per capita världens största).

Den 5:e oktober 2016 fyller Svenska Fyrsällskapet 20 år. Många gånger säger folk 
åt oss att tänk på hur mycket Fyrsällskapet har uträttat och startat sedan det grunda-
des 1996. Man frågar också, vad tror du hade hänt med Sveriges fyrar och hur många 
hade förfallit om inte Svenska Fyrsällskapet funnits och haft alla möten med regering 
och berörda statliga myndigheter. Tänk på hur Svenska Fyrsällskapet har väckt fyr-
frågan i Sverige och gjort fyrarna kända så att många lokala fyrföreningar har startat, 
många fyrböcker publicerats, etc. Vi brukar ge något skämtsamt svar, men har börjat 
inse att det ligger en hel del sanning i dessa frågor. Om man tänker efter så har nog 
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Redaktörens ruta
När Blänket kommer i din brevlåda har större delen av sommaren passerat, men 
åtminstone ett fyrrelaterat evenemang, d.v.s. den Internationella Fyrdagen/helgen, 
återstår (sid. 9). Missa inte tillfället att komma in och upp i en fyr!

Du får också hela höstens programverksamhet sammanfattad på 3 sidor. Skriv 
in i kalendern redan nu. Det är så lätt att glömma!

Gustav Sjöholm, denne fantastiske 95-åring, berättar något ur sin stora 
fyrminnesbank. Tänk att Gustav guidar också i sommar på Garpens fyr.

Vår stipendiat, Henrik Alexandersson, har slutfört sitt arbete om båken 
Saltskärs käring och lämnar en intressant och omfattande rapport.

Leif och jag har besökt Trinity House, det engelska sjöfartsverket, som i år 
fyller 500 år, och fått en unik guidning och tillstånd att fotografera där man 
annars inte får komma in. 

Annette och Kenneth har skrivit om sin nyligen bortgångne far, fyrsonen och 
fyrkonstnären Folke Sjögren. Jag hade själv förmånen att få samarbeta i Blänket 
med Folke vid flera tillfällen och saknar verkligen den fina kontakten vi hade. 

Britt-Marie Sjögren presenterar oss för fyrbyggarna från Skepplanda som 
byggde Kullens nuvarande fyr. Jag hoppas att vi får läsa mera om dessa fyrbyggare 
som byggt flera svenska fyrar. Britt-Marie och Per Sjögren är entusiasterna som 
återöppnat Kullens fyr för besökare och man kan bara önska dem lycka till.

Något som blivit mycket populärt bland Fyrsällskapets medlemmar är att 
kolla in fyrar utomlands. Reportagen som publiceras gör förhoppningsvis att ännu 
fler har fyrar som besöksmål och för oss som inte kommer dit är det roligt att se 
vad som finns utanför landsgränsen i fyrväg. 

Björn Sjöstedt, som tidigare skrivit så mycket om livet på olika fyrplatser i 
Blänket, är nu tillbaka med en artikel om Sälskärs fyrplats. Man blir riktigt sugen 
på att läsa boken om ön.

Som vanligt är jag på tiggarstråt för att få fler skildringar om hur fyrlivet 
var förr. Det gäller att få tillgång till berättelserna medan någon fortfarande kan 
berätta.
      Maria Elsby

Svenska Fyrsällskapet gjort en mycket stor insats för att fyrarna skall bevaras, för att 
göra dem kända och för att en viktig dokumentering om fyrarna har börjat. 

Styrelsen beslutade i april i år att vi skall skriva och i samband med vårt jubi-
leum 2016 publicera en högkvalitativ, med proffsiga bilder illustrerad ”Vitbok”, vari 
vi bland annat skall informera om Sveriges fyrars historia, vad Svenska Fyrsällskapet 
har uträttat under den tid vi verkat, vad lokala fyrföreningar gör, etc.

Slutligen önskar jag alla en härlig fyrsommar. Glöm inte att besöka några av drygt 
70 öppnade fyrar under årets Fyrdag/-helg 16-17 aug. Du vet väl också att under hela 
sommaren kan man bo på eller bli guidad i c:a 40 fyrar. 

      Esbjörn Hillberg
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Program hösten 2014

16 augusti                                                                                Utflykt till Väderöbods fyrplats

(Reservdag 23 aug) om det blåser för mycket den 16:e.
Samling i Hamburgsund vid fotbollsplanen 200 m norr om färjan till Hamburgön 
lördag 16 augusti kl 10.00. Beräknad återkomst till Hamburgsund kl 17.
Utfärd med Föreningen Väderöbods båt (7,5 m livbåt). Båtresan tar 1,5 tim till Väderöbod.
Föreningen guidar besökarna runt i husen och de som vill och kan får gå upp i fyren. Alla delta-
gare får skriva på att resa och besök i fyren sker på egen risk. I arrangemanget ingår en lättare 
lunch på Väderöbod. Om vädret tillåter kommer vi att på hemvägen gå en liten omväg förbi de 
vackra öarna Florö och Dyngö.

Kostnad: för arrangemanget 650:- per person. Max 10 deltagare. (min 5). 
Eventuellt kan vi ordna en andra båt. Då kan vi ta c:a 20 gäster.
Anmälan senast den 1 augusti till Magnus Blomstrand tel. 0732-305229 och därefter insättes 
avgiften på 650 kr per person på Föreningen Väderöbods plusgiro 330684-2 senast 1 aug. 
OBS. Anmälan är bindande och giltig när avgiften är betald. Vid avanmälan efter 1 aug. åter-
betalas inte avgiften.
Var noga med att ange Väderöbodresa, namn och telefonnummer så att det går att meddela om 
turen måste ställas in. Beslut om utfärd tas baserat på väder på torsdag kväll före utfärden. Vid 
sydvästlig vind över 8 m/s kommer vi att ställa in turen. Då betalas avgiften tillbaka.
Denna utflykt ordnas av Föreningen Väderöbod på initiativ av Programkommitté Väst.
Båtresan ut till Väderöbod sker med privatbåtar. Dessa båtar har ingen ansvarsförsäkring utan 
resan sker på deltagarnas egen risk. Tag med egen flytväst.

16-17 augusti                          Internationella Fyrdagen/-helgen

Möjlighet finns att besöka ett 70- tal fyrar. 
Redan 2003 arrangerade Svenska Fyrsällskapet den Internationella Fyrdagen för första gången 
i Sverige. Dagen firas därefter varje år den söndag (även lördag på vissa platser) som infaller 
under den tredje första hela helgen i augusti. Med hjälp av lokala fyrföreningar, fyrvisare och 
Sjöfartsverket öppnar vi så många fyrar som möjligt så att intresserade har en unik möjlighet att 
se en del av Sveriges unika maritima kulturarv.
Årets fyrdag är den 12:e i ordningen. Förra året höll vi 75 fyrplatser öppna som besöktes av 
tillsammans fler än 11.600 personer. Förutom möjligheten att besöka alla öppna fyrar pågår det 
även olika kringaktiviteter på flera fyrplatser. På vissa fyrplatser kan man köpa något att äta och 
dricka men annars rekommenderar vi att man tar med egen förtäring.
Mer info finns på sid. 9 i detta nummer av Blänket samt på vår hemsida www.fyr.org.

3 september  Göteborg             Utflykt Fyrar i Göteborgs skärgård

Packhuskajen 11 vid Casino Cosmopol, GPS-koordinater N57º 42,4’, E11º 57,5’ 
Ångaren Bohuslän onsdag 3 september kl 18.30-21.45 
Vi tar en tur med Ångaren Bohuslän som går genom hamnen, förbi Nya Älvsborgs fästning, mot 
Hjuvik och Kalvsund i norra skärgården. Vidare innanför Öckerö och Hönö ut på Vinga Sand 
mot södra skärgården, ”Snobbrännan” mellan Styrsö och Brännö, förbi Saltholmen och Långe-
drag och åter via Göta älv tillbaka till Packhuskajen.
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Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapets ordförande, berättar om fyrar och guidar oss förbi 
skärgårdens fyrar.
Det är möjligt att under resan gå ner och se om det är ”fyr” i ångpannan. Ångaren Bohuslän 
fyller i år 100 år.

Ingen anmälan, Café finns ombord. Det är en ordinarie tur med Bohuslän.
Kostnad: Resan, som kostar 200 kr, beställes genom www.ticnet.se eller per tel 0771-707070 
för avhämtning eller skickas per post. Restbiljett kan i mån av plats säljas vid landgången före 
avgång. Vid ev. frågor kontakta Göran Sernbo tel 031-280955.
För mer info om resan se ångarens hemsida www.steamboat.se

10 september  Stockholm                                                    Fyrskepp N:o 25, Finngrundet

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 10 september kl 19.00. 
Ulf Schloss berättar och visar ett bildspel om Finngrundet och livet ombord. 

Resväg: Buss 65 till busshållplats Moderna Museet på Skeppsholmen, gå 100 m mot norra ud-
den. Parkering i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 5 september till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller e-post till 
ulf.schloss@telia.com.

27 september  Gotland             Utflykt till fyrarna på Norra Gotland (ej Fårö)

Lördag den 27 september gör vi en utflykt till fyrarna på Norra Gotland. Stenkyrkehuk i väster 
och Furillen i öster och norr därom belägna fyrar.
Vi träffas på Bungemuséets parkeringsplats kl 09.30. Medtag matsäck och kaffekorg.

Anmälan senast 25 september till Jan Ströberg, tel. 0498-271523, 0708-949694 eller
e-post till jan.stroberg@ebox.tninet.se.

2 oktober  Stockholm                      Fyrplatsen Väderöbod

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, torsdag 2 oktober kl 19.00. 
Magnus Blomstrand, initiativtagare till Föreningen Väderöbod, berättar och visar bilder. Vi får 
veta hur livet var på fyrplatsen, när den avbemannades och hur det är med fyrplatsen idag. 
Väderöbod är Sveriges ensligaste fyrplats och ligger väster om Fjällbacka.

Resväg o lokal: se 10 september 
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 26 september till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller e-post till 
ulf.schloss@telia.com.

10 oktober  Göteborg                                                                   Ledljus i kulturnatta

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, fredag 10 februari kl 17 - 22
Fyrsällskapet deltager för tredje året, i Kulturnatta tillsammans med Sjömanskyrkan. Vi sprider 
information om vår förening och säljer vår bok. I övrigt medverkar andra föreningar, musik och 
möjlighet att fika. För mer information se www.kulturnatta,goteborg,se
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21 oktober  Göteborg          Fyrar på Mallorca

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, tisdag 21 oktober kl 19.00
Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, berättar och visar bilder från sin fyrresa 
våren 2014 till Mallorca då 10 större, vissa bemannade, fyrplatser besöktes. Det fantastiska 
fyrmuseet i fyren Porto Pi i Palma samt servicebesök på 2 fyrar stod också på agendan under 
denna resa..
Esbjörn kommer också att presentera Svenska Fyrsällskapets nya hemsida www.fyr.org, samt 
Fyrsällskapet på Facebook.

Inträde: 40:-, inträde med kaffe/te, två smörgåsar och liten kaka 65:-. 
Ingen anmälan. Vid ev. frågor ring Marie Tilosius, tel. 031-526165 eller marie.tilosius@brevet.nu.

27 oktober  Henån                 Fyrplatsbesök med kajak

Kajutan, Biblioteket, Henån, måndag 27 oktober kl 19.00
Anette Bargel, kajakpaddlare, berättar och visar bilder från strandhugg vid Bohusläns fyrar. Även 
paddlare älskar fyrplatser och tar sig dit när vädret tillåter.

Fyrsällskapets ”Fyrhandbok” och kortlek finns till försäljning.
Vid ev. frågor ring Ann Holmdahl, tel 0304-39580.

12 november  Gotland     Besök på Sjöfartsmuséet i Slite

Sjöfartsmuséet i Slite, onsdag 12 november kl 19.00
Gunnar Sillén visar oss runt bland alla insamlade klenoder från Sjöfart. Vi beser också utställ-
ningen om Baltflyktingarna som kom till Gotland under andra världskriget.

Kostnad: Kaffe och kaka till en kostnad av 20:-.
Anmälan till Jan Ströberg, tel. 0498-271523, 0708-949694 eller 
E-post jan.stroberg@ebox.tninet.se.

19 november  Stockholm                  När en sjöman gått iland

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 19 november kl 19.00. 
Jan Ströberg, gotlänning, sjöman, lotsplatschef m.m. berättar i ord och bild om gotlandsfyrar, 
äventyr till sjöss och lite annat.

Resväg o lokal: se 10 september 
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 14 november till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller e-post till 
ulf.schloss@telia.com.



9

Svenska Fyrsällskapets Internationella Fyrdag/helg
lördag 16 och söndag 17 augusti 2014

Redan 2003 arrangerade Svenska Fyrsällskapet den Internationella 
Fyrdagen för första gången i Sverige och dagen firas därefter varje år den 
söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje första 
hela helgen i augusti. 

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Många större f.d. bemannade fy-
rars framtid är på sikt osäker då alla troligtvis inte kommer att kunna bevaras. Med 
största sannolikhet kommer inte heller några fler bemannade fyrplatser att uppföras. 
Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska Fyrsällskapet med hjälp 
av lokala fyrföreningar, fyrvisare och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som möjligt 
så att intresserade kan besöka en del av Sveriges unika maritima kulturarv. 

Förra året höll Svenska Fyrsällskapet 75 fyrplatser öppna vilka besöktes av tillsam-
mans fler än 11.600 personer. Förutom i Sverige firas dagen bl.a. i: Australien, Bel-
gien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tysk-
land, USA och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och normalt har vi 
fler fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans!  

Förutom möjligheten att besöka alla öppna fyrar pågår det även olika kringaktiviteter 
på flera fyrplatser. På vissa fyrplatser kan man köpa något att äta och dricka men an-
nars rekommenderar vi att man tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av ovan 
nämnda fyrar är belägna på öar. Kontrollera om det ordnas sjötransport, vad det kos-
tar i så fall och hur du bokar båtresan. Vädret kan också orsaka att vissa platser inte 
kan besökas.

Svenska Fyrsällskapet hoppas att du under helgen 16-17 augusti besöker någon eller 
några av det 70-tal fyrar som hålls öppna. På Fyrsällskapets hemsida, www.fyr.org, 
finns deltagande fyrar listade under ”Internationella fyrdagen”. Fyrarna är normalt 
öppna mellan 12–16 men viss lokal variation av öppettider kan förekomma. Flera 
fyrar är öppna både på lördag och söndag. Det finns även ett par fyrar som är öppna 
en annan dag istället för 16-17 augusti.  

Mer information om de olika fyrplatserna och hur man kommer dit finns på Svens-
ka Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org. Tryck på knappen ”Hem” på översta raden, 
klicka så på ”Gamla sidan”, klicka sedan på knappen FYRAR i vänster kolumn. 
Klicka därefter på översta raden ”Svensk Fyrkarta av Leif Elsby” 
(www.fyr.org/SvFyrkartaLE.htm)  
Klicka sedan vidare på kartan på namnet på de olika fyrarna du vill läsa mer om.

OBS!  Svenska Fyrsällskapet finns nu även på Facebook
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Minnen från Garpen
Gustav Sjöholm

Min far var Hjalmar Sjöholm 
(1878-1942), min mor var Siri Sjö-
holm, f. Håkansson, (1882-1973) 
av bonde- och sjömansläkt.

På Utgrunden låg bl.a.:

Per Österström (Pö), senare fyrmästare på Ölands Norra Udde
Karl R Olin (Kallolin), senare fyrmästare på Kapelludden
Ernst Andersson, (Gesen) sedermera fyrmästare på Ölands Södra Udde
Hitinus Mattsson (Tinte), senare fyrmästare på Smygehuk
Fyrmästare var Edmund Wintzell (Bjäng).
Far kallades kort och gott Hjalle

Hjalmar var anställd i Lotsverket 1901-1941. Fyrbiträde på fyrskeppet Utgrunden 
1901-1917. Fyrvaktare på Garpen 1917-1934 och fyrmästare på Garpen 1934-1941. 
Dessförinnan sjöman i seglande fartyg c:a 10 år som lättmatros och matros.

Besättningen på fyrskeppet Utgrunden, fr.v. Albert Holmström, Hitinus Mattsson, 
fyrmästare Edmund Winzell, Hjalmar Sjöholm, Per Österström o Ternborg.



11

De roligaste studerna, för far, under de 
sista åren var när hans gamla kamrater 
hälsade på. ”Fyrskeppshistorier” drogs 
för 100:e gången. Radion bidrog någon 
gång med sjömansvisor, då sjöng han 
med när han kände igen dem.

Far blev fyrmästare 1934 då den 
gamla fyren raserades och en ny i ar-
merad betong byggdes under ledning av 
fyringenjör Rickard Frost. Arbetsförman 
var Rudolf Mattson. Ett arbetslag på c:a 
10 man byggde den nya fyren på ungefär 
6 månader. Det var timmermän, form-
sättare, stenhuggare, armerare, bruks-
blandare m.m..

Till Garpen kom Hjalmar med fa-
milj, 7 barn alltså 1917. Personalen be-
stod av fyrmästare och en fyrvaktare.

Familjen utökades snabbt med ytter-
liggare 5 barn, 12 sammanlagt. Lägen-
heten var ett rum och kök. Trångt? Alla 
var inte hemma samtidigt. Skolbarnen 
bodde i land hos morfar och mormor. 
De var hemma endast under loven. De 
äldre pojkarna blev sjömän, flickorna 
sjuksköterskor eller hembiträden.

Landförbindelserna var inga pro-
blem när det var öppet vatten. Vinter-
tid med osäkra isar kunde var värre. Far 
lät tillverka en sparkstötting 3-4 gånger 
större än en vanlig. På denna kunde han 
lägga en mindre båt tvärs på skenorna 
(skyttebåt). Kom han till en ränna så 
sjösatte han båten och fortsatte. (Spar-
ken tillverkades av den berömde skepps-
smeden Edvin Branting som hade obe-
gränsat förtroende. Han behärskade allt 
skeppssmide till segelfartyg, från stora 
ankare till minsta kaus.) 

Ibland kunde det bli långa omvä-
gar. Jag skulle börja vårterminen i Berg-
kvara skola, i januari 1928, och trodde 
jag skulle vara hemma några extra dagar. 
Men far sa ”vi  kan nog taga oss till Rag-
nabo”, nordväst i stället för sydväst. 

Fyrmästare Bertram, far och jag.gav oss 
iväg. Där det var slät is fick jag åka på 
fyrmästarens spark. Vi kom till bonden 
Albert Olsson och fick låna häst och 
skrinda. Det var, i mitt tycke, en stor och 
vacker häst med bjällra i selen. Fyrmäs-
taren körde, jag tror att far var glad att 
slippa, han skulle ändå stiga av i Sigga-
torp (strax utanför Bergkvara) och hälsa 
på farmor. Vi fortsatte till Skällenäs 
(strax söder om Bergkvara) där mor-
föräldrarna var glada att få så fint besök 
(fyrmästare Bertram). Dagen efter gick 
jag till skolan i sällskap av min syster 
Anna som gick i fortsättningsskolan. Lä-
rarinnan nickade åt mig; ”har du kommit 
i land nu”.

Provianteringen sköttes i Bergkvara 
mestadels. På hösten hämtade vi en båt-
last potatis och rotfrukter som varade 
ungefär ett år hos bönderna Klas och 
Gottfrid i Ragnabo. Fiska kunde vi göra 
året runt. Skytte höst och vinter. Vinter-
skyttet blev förbjudet senare, men det 
var man inte så noga med. Man såg fåg-
larna som delikata stekar i grytan. 

Vatten, vi hade en brunn men vatt-
net var lite gulaktigt. Men det trodde 
man hörde till Garpen. Någon sade att 
det var av jod, men jag tror det var av 
sjötången. Vi hade höns och gris. Morfar 
kom ut och slaktade på hösten. Fläsket 
saltades delvis ner liksom en del fisk.

Om arbete: 
Fyren var det viktigaste. Lodet skulle 
dras, var annan timme, när fyren lyste. 
Fotogen skulle silas och bäras upp i fy-
ren. Det var alltid välputsat och renso-
pat. Alla byggnader och allt runt om-
kring var välhållet och snyggt. Båtarna 
var alltid välhållna. De drogs upp på 
våren för rengöring, grundning och mål-
ning – eller skrapning, oljning och fer-
nissning.
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Radion kommer till Garpen
Vi fick radio i slutet av 20-talet. Fyrmäs-
tare Bertram var först. Vi fick en högta-
lare via en sladd genom väggen kopplad 
till radion, innan vi fick en egen. ”Kan 
man spela på den”, hade jag frågat mor. 
Hon svarade ”det kommer liksom av sig 
självt” och slog ut med händerna. Det lå-
ter konstigt nu 90 år senare när man har 
radio i varje rum om man vill. Men det 
var en apparat med elektronrör, som for-
drade ett rätt stort anodbatteri och ett 4 
volts glödströmsbatteri. Det senare fick 
man kånka i land för laddning.

Minexplosion
En händelse man ofta talade om var 
en minexplosion som inträffade i mars 
1919, strax innan jag föddes. Far hade 
varit uppe och släckt fyren och vid 
den vanliga inspektionen runt horison-
ten hade han observerat en tunna eller 

liknande, vilket han naturligtvis skulle 
bärga när han kom ner. Han glömde 
”tunnan”, som tur var, för strax kom en 
fruktansvärd smäll. Alla fönsterrutor 
gick sönder och småbitar av minan reg-
nade över ön. Vi har en del kvar än. Mi-
nan hade stött mot en sten och utlösts. 
Vi rodde dit ibland och tittade på det 
djupa hålet i botten.

Isäventyr
Vid en landfart 1930, som mina föräldrar 
skulle göra, fastnade de i issörjan. Propel-
lern lossnade från axeln och de blev sit-
tande i åtta timmar i sörjan. Vi barn såg 
dramat från Garpen men kunde inte göra 
något. Trodde vi först. Men så kom vi på 
att hissa en nödsignal, vi hissade flaggan 
på halv stång. Det uppfattade lotsarna i 
Bergkvara som larmade ”Lotsångaren” från 
Kalmar som kom och drog loss båten. 

Läraren Frans August Juhlin, som 

Fyrskeppet Utgrunden förtöjt långsides lotsdistriktsfartyget Kalmar i hemmahamnen. 
Stående fr.v. maskinist Hammar från Kalmar, okänd, Hitinus Mattsson, Albert 
Holmström, Per Österström. Sittande fr.v. Hjalmar Sjöholm, Torsten Samuelsson, Ernst 
Andersson, Georg Åman, Ternborg och lotsen Ludvig Åstedt från Bergkvara.
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var lokalredaktör, för Kalmartidningen 
Barometern, skrev i sitt referat av hän-
delsen att Lotsverket borde sätta in tele-
fon på ön, vilket skedde senare på året; 
Bergkvara 81.

Om besök: 
På sommaren fick vi ofta besök från Berg-
kvara. Lotsen Ernst Olsson seglade ut med 
sin familj. Jag minns när hans fru Anny 
och far dansade på bryggan till Ernsts 
dragspelsmusik. Ett annat besök var pastor 
Rehnberg som tagit som sin livsuppgift att 
fara omkring till fyrplatserna, med båten 
”Seger”, för att sjunga och predika. Han 
var på Garpen 1934 och sjöng inför en 
stor publik, (alla fyrarbetarna) och 1935 
var sista gången jag hörde honom. Om 
han gjorde något intryck? Jag var för ung 
för att bedöma saken.

Lotskaptener, i synnerhet ”de gamla”, 
komna från militärtjänst, ingöt respekt. 

Ännu mer generaldirektören för Sjöfarts-
verket. På vår tid hette han Torsten Pet-
tersson och härstammade från Påboda, 
son till statsrådet Alfred Pettersson. Då 
han kom hade min far uniform, använd 
för andra gången. Första var när han be-
vistade och hedrade sina vänner Gottfrid 
och Ingeborg Larsson vid deras bröllop.

Vegetationen var av naturliga skäl 
mycket sparsam. En ek, en rönn och en 
pil fanns, liksom odlade syrener. Min mor 
vårdade ömt ett blomland med lejongap 
och luktärter. Fyrmästare Bertram, som 
led av diabetes, hade kålland där skolhu-
set nu står. Men havet steg ibland över 
hela ön och förstörde mycket. Tvestjärtar 
gick illa åt allt odlat.

Nu sedan, 60-talet är platsen obe-
mannad, fyren automatiserad liksom alla 
andra fyrar. Nya hjälpmedel har kommit. 
Men fyren fungerar. Tillsyningsman är 
Lars Sjöholm, sonson till Hjalmar.

Gustav Sjöholm

Född på Garpen den 19/9 1919. 

Gustav och hans bror Sven är de enda som 
är födda ute på Garpen.

Gustav har varit guide ute på Garpen sedan 
Garpens Vänner köpte fyrplatsen, och började 
med guidning året efter köpet 1998.

Det är många fyrvänner som känner Gustav, 
bl.a. har han varit i Göteborg och berättat 
om Garpen.

Det kommer att bli guidning även i år. 
Det har Gustav lovat.

  Bengt Åstedt
  Garpens Vänner
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En käring mitt i havet – 
livsberättelser kopplade till sjömärket Saltskärs båk
Henrik Alexandersson.

Saltskärs båk utgör ett välkänt sjömärke i norra Bohusläns yttersta havsband, 
inte minst genom sin originella konstruktion och placering. Båken tillkom 
år 1882, förföll gradvis under åren fram till att den slutligen drabbades 
av skrotdöden. Men frivilliga krafter lät sjömärket återuppstå i form av 
en nytillverkad kopia år 2003. Samtidigt har Saltskärs båk både i form av 
original och kopia behäftats med personliga drag och kopplats till skilda 
livsberättelser. Namnet på båken i dagligt tal är Saltskärs käring. För första 
gången publiceras här originalritningen, exklusivt för Blänkets läsare.

Ljus över Soten
Soten utgör ett svårnavigerat havsområ-
de med en labyrint av grund, beläget sö-
der om Väderöarna och Fjällbacka skär-
gård och norr om Buskär. Överfarten är 
än idag hotfull och samtidigt lockande 
för fritidsskepparen. Förlisningarna har 
varit många härute. Innan den skyddade 
inomskärsleden med Sotekanalen stod 
färdig 1935 var all syd och nordgående 
båttrafik tvingad att gå över Soten. Vind- 
och strömdrivna kom segelskeppen in 
som flockar från Nordsjön när stormarna 
låg på från väst och sydväst. Efter storm-
nätter sågs ibland masttopparna stå som 
avskalade trädstammar med söndersliten 
rigg ute i havet. Arkivhandlingar i form 
av vrak-, lots- och fyrvaktarrapporter 
vittnar inte bara om förlisningar, utan 
även om sjöröveri och räddningsbragder. 
Berättartraditionen lyfter fram falska 
eldar, tända på bergstopparna för att 
locka till sig skepp, men också om ond 
bråd död i samband med vraktagning 
och fiske.

Trots att en angöringsfyr togs i bruk 
på Väderöbod 1867 fortsatte problemen 
för sjöfarten på Soten och runt Väder-
öarna. Det saknades ett tydligt angö-
rings- och orienteringsmärke. År 1882 

uppförde därför Kungl. Lotsstyrelsen 
ett nästan tolv meter högt svartmålat 
sjömärke av järn och trä på Saltskär. I 
folkmun kom sjömärket att kallas Salt-
skärs käring, eller helt enkelt käringe på 
dialekt. 

Saltskärs båk kom att ingå i det stora 
statliga utbyggnadsprojektet av fyrar och 
sjömärken i Sverige under andra hälften 
av 1800-talet. I denna process var Nils 
Gustaf von Heidenstam (1822-1887) 
– far till Verner - en nyckelperson. År 
1883 förbättrades säkerheten ytterligare 
på Soten då det tändes nya ledfyrar på 
Mågholmen, Långholmen, Skarvesätt 
och Holländarberget. Även en större fyr 
togs i bruk på Klövskär 1883. Vid tiden 
för uppförandet av Saltskärs båk pågick 
en omfattande samhällsutveckling i Sve-
rige. Industrialiseringen och nya tekniska 
landvinningar ledde till att den civila sjö-
farten ökade i omfattning. Fartygen blev 
större och mer djupgående. Detta ställ-
de nya krav på lotsverksamhet, fyrar och 
utprickning av farleder. Samtidigt växte 
det fram ett friare formspråk vad gällde 
byggnader, vilket också kom att påverka 
fyrarnas och sjömärkenas utseende. Med 
hjälp av tull- och lotsstationer, fyrplatser 
samt dykeribolag kunde staten nu kon-
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Saltskärs Båk (t.v.) och kummel. En stilla dag på Soten.                Foto: Harald Rylander

trollera de förvildade bohusläningarna, 
sjöfarten, vrakfynd och de som vistades 
i skärgården. 

Vad är en käring?
En återkommande beskrivning av Salt-
skärs båk handlar om hur konstruktio-
nen speglar delar av en kvinnas livslopp. 
Därtill kommer namnformerna på un-
dervattensgrund, skär och sjömärken i 
området invid Saltskärs båk vilka visar 
på en tydlig koppling till kvinnor. Dolt 
under havsytan finns även en vrakhis-
toria, fylld med kvinnonamn, och som 
aktiveras genom minnen, fysiska läm-
ningar, namnlandskap, berättelser och 
arkivhandlingar. Ombord på fiskebåtar 
och fraktskutor framställdes ofta kvin-
nan som något tabubelagt. Men bilden 
måste nyanseras eftersom det i fiske-
lägena fanns både ”turkäringar” och 
”oturskäringar”. Begreppen käring och 
kärring är samma ord, och har inget med 
kär att göra. Dessa båda stavningar går 

Saltskärs båk. Originalritningen. 
Foto: Sjöfartsverket.

tillbaka på fornsvenskans kärling, och 
har betydelsen ”gammal kvinna”. I Bo-
huslän förekommer ibland begreppet 
käring som en beteckning på ett röse av 
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uppstaplade stenar som tjänstgjorde som 
sjömärke. Kopplingen mellan kvinna och 
sjömärke är alltså inte unikt för Saltskärs 
båk. Käringnamnen återfinns även i äldre 
farleder, antingen i huvudleden vid kus-
ten, i en fjord eller i en korsande led. 
Farvattnen med käringnamn måste upp-
fattas som besvärliga, vilket stämmer väl 
in på förhållandena vid Saltskär. En enkel 
förklaring till namngivningen kan vara 
att vissa sjömärken liknade käringar när 
man såg dem från långt håll. Konsulterar 
man det officiella statliga sjökortet över 
området så återfinns en intressant kon-
centration av kvinnorelaterade namn på 
grund och öar i området kring Saltskär. I 
området runt Saltskär handlar det fram-
för allt om nedsättande beteckningar på 
kvinnor. Horan (boh. hòra) är ett grund 
vid stora Hamburgö. Vidare är Lill-Skökan 

C.G. Bernhardson har här fångat kvinnornas väntan på en bergstopp, vid ett sjömärke. 
De väntar på att de sjöfarande männen ska komma hem från storbacke-fiske på Shet-
land. Dessa små sjömärken av sten är ett outforskat källmaterial i Bohuslän. De kallas 
för vardar, valar eller käringar och är vanligt förekommande ute i skärgården. 

Foto: Bohusläns museum

ett undervattensgrund sydväst om Hornö. 
Långefluskökan och Södra Långe-flu-
skökan återfinns sydväst om Hornö. Om 
färden går vidare söderut över Soten finns 
det vid det gamla fiskeläget Ulebergshamn 
fyra ensmärken (vardar) som är uppförda 
på ett förhistoriskt röse. De är namngivna 
som Ulebergs töser (boh. flickor). Käringe-
sundet återfinns i leden mellan Klätten 
och Alvö, nordväst om Ulebergshamn. 
Norra (Svarta) och Södra (Stora) Syster 
återfinns längre norrut på Väderöfjorden. 
Denna översiktliga genomgång visar att 
den kvinnliga närvaron är minst sagt på-
taglig i området. Den nedsättande namn-
givningen styrker farledens farlighet.

En konstruktion med franskt ursprung? 
Det var en särpräglad konstruktion som 
placerades på Saltskär, intill ett redan 
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befintligt vitmålat stenkummel uppfört 
1859. Ansvaret för underhållet ham-
nade till en början under lotsstationen 
på Dyngö. Saltskärs båk räknades till de 
större sjömärkena i Sverige, och hade till 
syfte att markera angöring från öppet 
hav till en hamn eller en inomskärsled. 
För att ett angöringsmärke ska fungera 
fullt ut måste det vara unikt och särskilja 
sig från andra märken. Båkens design vi-
sar inte bara prov på en känsla för konst-
närlig frihet och talang utan även fantasi. 
von Heidenstam var den person som se-
nare skulle komma att få all ära för kon-
struktionen. Men vid en närmare gransk-
ning av originalritningen, som numera 
finns i Sjöfartsverkets arkiv, var det Emil 
Karlson som ritade Saltskärs båk 1882. 
von Heidenstam har godkänt ritningen 
med sin namnteckning. I Kungl. Lotssty-
relsens arkiv på Riksarkivet i Stockholm 
kan man läsa följande om Saltskärs båk:

Stommen är af jern förfärdigad i Frank-
rike och avsedd att användas på fyrfartyg. 
Foten är med 9 st bultar fästad vid berget 
och hela båken stagad med 4 midjestag. 
Är inklädd blott på en sida och tafla samt 
kula hvitmålat. 

Om stommen var avsedd att placeras 
på ett svenskt fyrskepp eller om den re-
dan hade använts ombord på ett sådant 
i Frankrike har inte kunnat fastställas 
inom ramen för denna undersökning. 
Konstruktionen liknar von Heidenstams 
övriga fackverkskonstruktioner, vilka 
blev vanliga från 1860-talet. Att fran-
ska influenser ingick är inte så konstigt 
med tanke på att svenska fyringenjörer 
rest runt i Europa för att studera den 
senaste fyrtekniken. Heidenstam skisse-
rade, i en handskriven rapport 1857, ett 
omfattande program för utbyggandet av 
det svenska fyrsystemet. I svenska fyrar 
kom det att placeras franska linser och 

linsapparater vilka beställdes direkt från 
tillverkaren i Paris. Den franska järnkon-
struktionen, som utgjorde stommen i 
Saltskärs båk, pekar på ett nära släktskap 
mellan sjömärket, Eiffeltornet (1887- 
1889) och Frihetsgudinnan (1886), ef-
tersom alla tre var byggda i en liknande 
fackverkskonstruktion. Lokala röster i 
Hamburgsundstrakten lyfter gärna fram 
Saltskärs käring som fransyska, en före-
gångare till Eiffeltornet och Frihetsgu-
dinnan. Tolkningen är faktiskt passande, 
inte bara konstruktionsmässigt utan även 
vad det gäller namnet. Eiffeltornet kallas 
ju ”den gamla damen” av parisarna.

Följer man sedan båkens vidare 
öden utifrån det skriftliga källmateria-
let i Sjöfartsverkets och Lotsstyrelsens 
arkiv finns det uppgifter om när båken 
målades om och reparerades samt hur 
mycket dessa arbeten kostade. I Dyngö-
lotsarnas anteckningar kan en underhål-
lets kronologi utläsas fram till 1937, då 
lotsstationen lades ned. I liggaren har nå-
gon även gjort en hastig liten skiss som 
föreställer båken:

Stommen är af järn. Foten är med 9 
st. bultar fästna vid berget och hela bå-
ken så stagad med 4 rundjärnstag. Mörk 
med kula till topptecken. 

1882 Nybyggnad och reparationer
1912 Målning
1923 Målning
1928 Rostbankning och målning
1932 Rostbankning och målning
1937 Rostbankning och målning 2 ggr. 
Ny tavla av bräder, ny toppkula av jern-
plåt. Bottenplanet sammangjutet.

Konsten att rädda en käring
Underhållet av sjömärket fortsatte un-
der årens lopp med återkommande rost-
bankningar och målningsföretag. I bör-
jan av 1980-talet hade sönderfallet gått 
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så långt att det fanns risk att båken skul-
le kollapsa. Saltskärs båk hade för länge 
sedan förlorat sin betydelse för yrkessjö-
farten, viket möjligen bidrog till att un-
derhållet eftersatts. Men för lokalbefolk-
ningen var sjömärket inte bara en viktig 
symbol, utan även ett orienteringsmärke 
som ingick i enslinjer (boh. mé, méj) för 
att kunna lokalisera fiskeplatser. 

Skulle det slitna sjömärket rivas eller 
ersättas? Långtgående planer ska ha fun-
nits på att gjuta in båken i betong. Hotet 
om rivning eller ombyggnation ledde sam-
tidigt till att en rik flora av berättelser åter-
uppstod, eller möjligen uppstod. Dessa 
kom att användas som tydliga argument 
för ett bevarande, vilket ger en inblick i 
hur minnen och berättelser i olika situa-
tioner kan manifesteras i materiell form. 

För att rädda sjömärket undan 
skrotdöden bildades 1984 föreningen 
Saltskärs kärings vänner. Genom före-
ningens försorg kunde en kopia av båken 
lyftas på plats på Saltskär i november 
2003. Den nytillverkade kopian är inte 
placerad på exakt samma plats som den 
gamla, vilket i likhet med nedrivandet av 
Väderöbod fyr 1970, satte en del äldre 
enslinjer ur spel. Den nya ”järnladyn”, 
som sjömärket också har kallats, byggdes 
efter originalritningen i full skala. 

Lokalt förankrade berättelser
Saltskärs båk pockar på uppmärksam-
heten. Sjömärket bildar en tydlig pro-
vokation i det maritima rummet ute på 
Soten. Beroende på väderlek, avstånd, 
mörker och ljus ändrar sjömärket skep-
nad. I klart väder skapar det svarta sjö-
märket en tydlig kontrast mot kustlinjen 
av röd granit. I dis och dimma får märket 
i stället ett nästan spökligt utseende. 

Människor har sedan 1882 på olika 
sätt funderat över sjömärket. Att båken 
och området runtomkring berört, och 

fortfarande starkt berör, människor visar 
bland annat ritualen att sprida aska ef-
ter avlidna personer invid skäret. Det är 
alltså inte bara genom berättelserna och 
den särpräglade materialiteten som Salt-
skär utgör en laddad plats. 

En annan rituell handling berättar 
skepparen Stellan Johansson om. Efter 
att ha rundat Saltskär på väg in mot 
Slottegapet tvingades han som barn att 
lyfta på mössan och bocka för sjömär-
ket. Detta kan ses som en rituell hand-
ling som ger stöd åt tanken om Saltskärs 
käring som en tydlig gränsmarkering i 
det maritima rummet. En passage från 
en mer otrygg vistelse utomskärs till lug-
nare farvatten inomskärs.  

Det finns även andra namngivning-
ar av sjömärket på Saltskär som inte 
fått samma genomslag. Ett exempel är 
Biskopen. Vad som ligger bakom detta 
epitet är oklart. Men kanske har det sin 
bakgrund i de schartauanska prästernas 
klädkod: helsvart. 

Saltskärs båk utgör ett tydligt exem-
pel på hur ett lokalsamhälle kollektivt 
interagerar med ett ting och gör det till 
sitt genom att skapa en egen historia 
som skiljer sig från nationalstatens offi-
ciella beskrivning. 

Varför sjömärket kallas käring finns 
det flera teorier om. Med största san-
nolikhet är det en kombination av kon-
struktionens utseende, traditionen att 
kalla vissa sjömärken för käringar samt 
berättelser som traderats i bygden som 
är bakgrunden till namngivningen. En bi-
dragande orsak till tolkningen av märket 
som en käring kan vara att man associerat 
till de schartauanska bohuslänska kvin-
norna, som i likhet med prästerna ofta 
klädde sig helt i svart. I en berättelse om 
Saltskärs båk är förlagan en lokal kvinnlig 
vrakplundrerska, Justina på Hornö. Hen-
nes liv och ryktet om en hårdhänt fram-
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fart i vrakvikarna ute på Soten, kom alltså 
att transfereras till sjömärket. Saltskärs 
käring har blivit den officiella symbolen 
för samhället Hamburgsund, och avbil-
das på klistermärken och skyltar.

Båken intresserade även två svenska 
kulturpersonligheter. August Strindberg 
seglade förbi 1890 och fångade sjömär-
ket i en snabb skiss i sin dagbok. Evert 
Taube, som under en tid vistades på 
Hornö och hade släkt på fyrplatserna i 
området, omnämnde sjömärket i sin bok 
Strövtåg i Ranrike.

I en berättelse blir kvinnobilden sär-
skilt framträdande. För den som färdas 
i yttre farleden söderifrån, över Soten, 
kan sjömärket uppfattas som en rakryg-
gad gravid kvinna. Närmar sjöfararen sig 
ytterligare dyker ett vitmålat kummel 
upp, vilket har tolkats som käringens 
barn. Går färden sedan runt Saltskär får 
hon en kutig rygg och åldras snabbt och 
till sist går det att se rakt igenom märket, 
som då kan uppfattas som ett benrangel. 
I den sistnämnda positionen är man mitt 
bland grunden på insidan av Saltskär. 
Ifall von Heidenstam och hans kollegor 

på fyringeniörskontoret hade för avsikt 
att visualisera en kvinnas livslopp skvall-
rar inte något arkivmaterial om. Det 
torde vara en iakttagelse som av senare 
tiders betraktare har broderats ut till en 
berättelse med ursprung på lokalt plan. 

Avslutning
Vad kan vi egentligen säga om ett sjö-
märkes biografi? Vad är det som blir 
kvar i skärgårdsrummet, i minnet, och 
vad försvinner och blir bortglömt? Hur 
blandas fiktion med fakta? Saltskärs båk 
är mer än en isolerad punkt i landskapet 
eller en markering i ett sjökort. Sjömär-
ket härbärgerar föreställningar som är 
viktiga för förståelsen av Bohusläns ma-
ritima historia, särskilt i en tid då fritids-
båtssektorn och turistnäringen verkar ha 
tolkningsföreträde om vad som är genu-
int bohuslänskt. 

Genomgången belyser hur grän-
sen mellan människa och ting suddas 
ut, men också hur den muntliga tradi-
tionens dynamik och komplexitet får 
bränsle ur ett enskilt ting. Det finns ett 
behov av att fästa sina minnen och ar-
gument vid något. Tingen hjälper oss att 
komma ihåg, samtidigt som vi betraktar 
det förgångna utifrån dagens perspektiv.

Saltskärs båk visar på ett tydligt sätt 
att ett föremål aldrig har en enda be-
tydelse. När det gäller Saltskärs båk så 
skiljer sig berättelserna på lokalplanet 
markant från de officiella tekniska fak-
tauppgifter som finns i det statliga offi-
ciella arkivmaterialet – ett material som 
till stora delar använts för att bygga upp 
en nations historia. I de lokalt förank-
rade berättelserna får sjömärket liv och 
förvandlas till en kvinna. Men i dessa 
berättelser vävs även de officiella upp-
gifterna in i förklaringarna och bildar 
tillsammans en biografisk helhet. Sakta 
men säkert vävs fragment av berättel-

Detta torde vara en av de första avbild-
ningarna av Saltskärs båk: en skiss av för-
fattaren och konstnären August Strindberg 
i dennes resedagbok från den 17 oktober 
1890.
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ser till en särpräglad personlighet. Den 
korta biografiska skissen visar tydligt 
hur Saltskärs båk ständigt är i föränd-
ring. Sjömärket blir aldrig riktigt färdigt, 
på samma sätt som en människa aldrig 
blir riktigt färdig. Men Saltskärs kärings 
liv tog inte slut vid nedmonteringen av 
originalet. Berättelserna och minnena 
fördes över och lever nu vidare i den ny-
uppsatta kopian.

Med en stark berättartradition som 
ryggrad, och väl förankrad i den ljusröda 
bohusgraniten, står käringen fortfarande 
ute på Saltskär. Hela världen i form av 
vinddrivna segelskepp och sjöfarare led-
des under stormar och stark strömsätt-
ning in mot Soten från Nordsjön. Den 
lilla historien blir därmed en del av en 
större helhet. Men ingen har någonsin 
gått säker över Soten. Här lurar fortfa-
rande många okända faror, för i ”Sode 
Bonne, där bor ’Den vonne’ [onde]”.

Konstnären Lotta Karlssons tolkning av 
Saltskärs båk. Det senaste bidraget till 
båkens långa historia.

En fördjupad version av artikeln är publicerad i antologin Personligt talat 
red. Maria Sjöberg (Makadam förlag 2014)

Fyren i Orrefors
Ulf Wade Andersson

Eftersom jag är född och uppvuxen i 
Orrefors har det alltid känts naturligt att 
återvända till hemorten med täta besök. 
Besöken under senare tid har dock inte 
varit lika frekventa som när föräldrarna 
levde och glasbruket hade sin glanspe-
riod, men någon gång varje år är jag där.

Det kändes naturligtvis sorgligt i fjol 
när ugnarna släcktes ner och glasbruket 
gick i graven. En framgångsrik glastill-
verkning som pågått i drygt etthundra år 
är nu ett minne blott, vilket känns tungt 
för glasarbetarna i Orrefors och sorgligt 
för glasälskare runt om i världen.

Vid besök i Orrefors en dag i maj var det 
ganska öde och i glasbrukets kristallshop 
endast ett fåtal besökare. Min kärlek till 
Orrefors är lika stark nu som tidigare 
och både bruksmiljön och naturen i om-
givningarna ger mig otaliga minnen.

När jag lämnade Orrefors denna dag 
och körde en liten grusväg mot stugbyn 
strax utanför samhället upptäcker jag något 
som får mig att stanna bilen. Vid den gamla 
kvarnen som nu är vandrarhem ser jag både 
en ståtlig fyr intill vattendraget och ett flyg-
plan som breder ut sina vingar i vattnet.
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Roland Nylund som äger och driver STF 
Vandrarhem, Orrefors Stugby berättade 
för mig om fyren och hur DC 3:an lan-
dat i Orrefors.

Fyren
Fyren fanns en gång på fyrskeppet Nr:24 
som var ett reservfartyg för fyrskeppen 
i Östersjön. Fartyget som kallades ”Lilla 
Reserv” byggdes på Bergsunds Meka-
niska under åren 1900-1901. Hon har 
tjänstgjort både vid Vinga, Finngrunden, 
Fladen och Svenska Björn. 

I slutet av 1960-talet såldes fyren till 
Henry Soludde som drev restaurang och 
kaffé-verksamhet i trakten av Skarpnäck 
utanför Stockholm. Fyren vid Henrys 
s.k. raggarfik blev under många år en 
mycket känd blickpunkt för motorbu-
ren ungdom i Stockholm med förorter. 
När Soludde avvecklade sin verksamhet 
i Skarpnäck sålde han fyren till Roland 
Nylund som lät montera upp den i vatt-
net vid kvarnen i Orrefors. En lång resa 
och en märklig historia om fyren som nu 
är över ett hundra år gammal.

DC 3:an från Open Art i Örebro
Göran Hägg, som är son till den legen-
dariske löparen Gunder Hägg, är den 
konstnär som skapat DC 3:an i skala 
1:2. Konstverket är en hyllning till be-
sättningen som sköts ned av ett ryskt 
jaktplan norr om Gotland 1952. Planet 
som är byggt i aluminium med ett ving-
spann på femton meter fanns med på 
utomhusutställningen, Open Art i Öre-
bro år 2011. En utställning där konstnä-
rer från hela världen fick möjligheter att 
visa sina konstverk på de mest oväntade 
platser och miljöer i stadens centrala de-
lar. DC 3:an som var utställd i Svartån 
strax intill Örebro Slott väckte stor upp-
märksamhet under den tredje upplagan 
av Örebro Open Art. Efter utställningen 
tog Roland Nylund hand om flygplanet 
som nu tillsammans med fyren utgör en 
spektakulär konstinstallation vid stug-
byn i Orrefors.
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Trinity House 500 år
Leif Elsby

Sjöfartsverkets engelska kollega, Trinity House, firar i år aktningsvärda 500 
år. Vi ber att få gratulera! Den bolagsordning som skrevs under av kung 
Henrik VIII daterar sig till år 1514. Men egentligen är man äldre än så, 
osäkert hur mycket. Inbördeskrig, eldsvådor och världskrig har förpassat de 
tidiga dokumenten till glömskans töcken.

Henrik VIII

Geografiskt omfattar man England, 
Wales, kanalöarna samt Gibraltar. Till 
exempel Skottland och Irland ingår 
inte. De ingick nämligen inte i monar-
kin då det begav sig. De har därför sina 
egna organisationer än idag. 

Verksamheten står på tre ben. Ut-
över fyrväsendet respektive lotsväsendet 
har man en organisation för välgörenhet, 
som är ekonomiskt fristående. Mottaga-
re är sjömän som får utbildning och trä-
ning samt olika former av personalvård. 

I England är traditionerna viktiga. I 
dem förenas nutid med dåtid. Organisa-
tionen Trinity House har haft, och har 
fortfarande, samtidens ”10-taggare” som 
frontfigurer. Styrelseledamöter skulle vi 
kalla dem. De bildar ett sällskap som 
skulle kunna översättas till Brödraskapet 
(Bretheren). Hennes Kungliga Höghet 
prinsessan Anne är nuvarande ledare för 
Trinity House och med titeln ”Master”. 
Anne efterträdde sin far prins Philip som 
innehaft posten i 40 år.

HRH Princess Anne
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Huvudkontoret ligger i centrala Lon-
don, alldeles nära Towern med utsikt 
över Tower Bridge och Themsen. Cen-
trum för verksamheten ligger i Harwich 
på Englands ostkust. 

Londonhuset på Tower Hill är från 
år 1794. Det används för representation 
och traditionella sammanhang. Huset 
är återuppbyggt efter en fullträff under 
Andra Världskriget. Bara rester av ena 
ytterväggen stod kvar. En del tavlor och 
andra konstföremål hade man hunnit få 
i säkerhet. Men det mesta blev lågornas 
rov. Nu är ”allt” pietetsfullt nytillverkat 
och så likt det ursprungliga som möjligt. 
Dock har huset fått en tillbyggnad, men 
den smälter arkitektoniskt väl in. 

Trinity House 1795. Foto: Trinity House

Maria och jag hade glädjen att få besöka 
Trinity House på Tower Hill och fick en 
mycket initierad och intressant guidning 
av ’Functional Manager’ Edgar King. 
Byggnaden är inte tillgänglig för allmän-
heten, men vi fick tillstånd att fotografe-
ra och vill genom nedanstående bildsvit 
förmedla känslan från denna historiska 
och för sjöfarten så betydande byggnad.

Entrén återuppbyggd efter bombningarna
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Den eleganta trappan till 2:a vån. vari-
från man kan beskåda det vackra taket 
och tavlan ’The Bretheren’. En liten lus-
tighet är att mannen längst t.hö. inte var 
närvarande då målningen utfördes utan 
har satts dit senare. Han fick då ingen 
peruk som de övriga hade.

Edgar King visade oss runt i de olika 
salarna och berättade ingående vad de 
användes till. 

I motstående spalt syns fyrskeppsmo-
deller, matsalen och biblioteket med de 
silverskatter man fått och samlat under 
årens lopp.  Biblioteket var sinnrikt anord-
nat så att alla böcker doldes i väggarna.
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Anders Polheimer och stenkolsfyrar
Esbjörn Hillberg

Anders Polheimer (1746-1811) tillhörde 
ledningen i stenkolsverket i Skåne. Han 
var mycket intresserad av att förbättra 
stenkolsfyrarna i Sverige och ritade år 
1791 en fyrugn där luften leddes upp till 
eldstaden genom ett flertal luftkanaler 
vilket medförde att man erhöll ett bättre 
luftdrag oberoende av vindriktning och 
sålunda ett starkare eldsken. 

År 1792 byggdes Kullen om enligt 
Polheimers ritningar och man fick en vä-
sentlig förbättring av fyrljuset. En öppen 
mindre stenkolsfyr, byggd 1849 enligt 
Polheimers princip, kan fortfarande be-
ses på Östergarnsholm (Gotland). 

Som kuriosa kan nämnas att den praktis-
ke Polheimer i en skrivelse 1793 föreslog 
att fyrvaktarna borde idka spiksmide 
över glöden från fyrelden då de gick vakt 
på nätterna så att de icke föll i sömn och 
elden slocknade. Detta skulle även vara 
ett sätt att öka fyrvaktarnas inkomster. 
Polheimers förslag accepterades aldrig. 

Skrivelsen 1793 löd:

AND. POLHEIMER, Bergs-Hauptman
Fyrbåkar eller Fyrar äro lysande eldar til 
Sjöfarandes rättelse.

De äro antingen Spegelfyrar, be-
stående af Lampor och Brännspeglar 
inom Fönster förvarade; eller ock Sten-
kolseldar, som brinna uti därtil inrät-
tade Järnlyktor i fria luften.

Jag meddelar därföre et förslag, som 
skal verka mera än alla straff och förord-
nanden om vaksamhet:

Det är, at Fyrvaktaren bör idka 
Spiksmide af Nubbar, Gipsspik, Skospik 
och Hästsko-söm m.m. Jag har försökt 
smida med denne Fyrugns-varmen, och 
den ger smala tenar af samma groflek 
som vanligt Skärverksjärn til tråddrage-
rier en hastig och fullkomlig hets, så at 
Smeden knapt kan hinna sköta mer än 
3:ne ämnesjärn; och är jag säker om, at 
bägge Vaktarne, som emot någon afpas-
sad betalning blifva ålagde at leverera 
något visst qvantum smide, undfå här-
igenom på sin vaksamhet en säker con-
troll.

Utom defs måste et sådant spiksmi-
de löna mödan, då Smeden slipper be-
sväret med pusten och har Kolen fria i 
jämförelse emot andra Smeder. 

Anders Polheimer
Målning av K. Hofverberg

Foto: Svenska Porträttarkivet
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Vi minns vår far Folke Sjögren
Annette Castenhag & Kenneth Sjögren

Folke föddes i Börstils församling 1924. Han 
gick bort våren 2013. Han var enda barnet till 
Albert och Linnea Sjögren. 

En stor konstnär, visionär och nautiskt kunnig 
person har gått ur tiden.

De fyrplatser som hans far Albert Sjögren tjänstgjorde på, var bl.a. Gotska Sandön, 
Landsort, Måsknuv och Östergarnsholm.

Familjen bodde på Gotska Sandön 1927 - 1933 fadern hade tjänst som fyrbiträde

Folke gick sina första 3 år i skolan på ön. På den tiden låg 
skolan i kapellet. Han berättade om sina minnen från 
Sandön och en del historier var fantastiska att höra, folk var 
skrockfulla, och det pratades om flera gubbar som gick igen. 
Primus, proviantbåten från Fårösund, kom till Gotska Sandön 
en gång i månaden utom på vintern då vädret var svårt.

Familjen bodde på Landsort 1933 - 1936 fadern hade 
tjänst som fyrvaktare

Folke gick i skolan på Landsort, han trivdes bra och hade 
goda vänner där. 

Familjen bodde på Måsknuv 1936 - 1937 fadern hade tjänst som fyrmästare

Folke var inkvarterad hos en familj i Nynäshamn under veckorna. Han tecknade 
mycket och han satt gärna vid klocksta-
peln där det fanns god utsikt när segelfar-
tygen seglade förbi. Han trivdes bra med 
ensligheten. 

Familjen bodde på Landsort 1938 - 1944 
fadern hade tjänst som fyrvaktare

Folke hade en fransk privatlärare i mate-
matik på Landsort. Folke lärde fransman-
nen engelska så det blev ett bra byte av 
kunskaper.
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Folkes föräldrar flyttade till Östergarnsholm 1944 - fadern tjänstgjorde som 
fyrmästare till sin pension 1960

Folke besökte holmen med sin familj under somrarna. Barnbarnen tillbringade många 
somrar med sin farmor och farfar, som efter sin pension flyttar till Öregrund.

Folke gifter sig 1944 och får 2 barn. Han har bott i Solna den största tiden av 
sitt liv med undantag för ett par års arbeten utomlands. Hans sista 15 år bodde han 
i Hässelby.

Det finns mycket dokumenterat från de här åren och en massa målningar och 
teckningar därtill. Han hade tänkt göra en bok i ämnet fyrhistoria, men nu ligger allt 
material nere.

Landsorts fyr

Landsort Östergarnsholm
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Den här berättelsen är ett litet axplock ur Folkes dokument.

FYRLIV

Vi som hade fyrplatsen som vistelseort och arbetsplats var fyrtjänstemännen, Fyr-
mästare, Fyrvaktare och Fyrbiträden enligt gamla tjänstegrader. Därtill tjänstemän-
nens hustrur och barn, någon gång andra anhöriga. På några håll fanns lotsplats som 
granne och som levde på liknande villkor. Vi var ju isolerade från samhällen och 
måste leva vårt eget liv så gott det gick. Visst blev vi präglade av detta mycket spe-
ciella liv och kraven för att kunna leva så.

Hopträngda på en i övrigt isolerad plats och tillsammans med andra individer 
som inte alltid var vårt första val av vänner. Personkemi är inte självklar. Respekt och 
tolerans var naturligtvis nödvändigt. Att inte hålla för hårt på personliga regler och 
idéer och ha en hel del humor, var goda egenskaper som behövdes för att sämjan inte 
skulle äventyras. 

Det är påfrestande att jämt se samma ansikten och höra samma röster Man be-
hövde ta tillvara varje tillfälle att bryta monotoni och slentrian. Det ligger nära till 
hands att ”lappsjukan” smyger sig på oss. Sjukdomar var ett hot eftersom vi inte lätt 
kunde ta oss iland och till läkare.

Min far Albert konstaterade att endast tre farliga sjukdomar skulle undvikas. Av-
undsjuka, svartsjuka och sådana sjukdomar man dör av. Om det kunde uteslutas var 
ändå inte fyrlivet så besvärligt. 

Att hålla en fyr igång var ett arbete som räckte mer än tillräckligt i sig självt. Där-
med gick tiden sin gilla gång med fulla arbetsrutiner. På damsidan var det inte lika 
självskrivet. De kände därför mer av ensligheten och bristen på omväxling. 

Många av damerna var fantastiska på hushåll, oftast saknades någon ingrediens 
som fick ersättas på bästa sätt, till nästa proviantresa. Konservering gjordes när vi fick 
överflöd av något. Bakverk av högsta klass. Fruarna gjorde en stor insats, men de var 
totalt bortglömda av Lotsverket; Kungliga d:o. till och med. 

Barnen kunde på några platser få ”lotsbarnsskola” och därmed få bo hemma hos 
föräldrarna men så var inte alltid fallet.

Jag hör ibland omdömen om fyrfolk både beundranden eller nedvärderanden 
men sällan korrekta. Det beror alltid på okunskap om faktiska förhållanden och na-
turlig förträfflighet hos den bedömande personen. Någon orealistisk film eller fanta-
sirik bok är ibland referensmaterialet. Dock sällan erfarenhet av fyrlivet.  

Naturligtvis finns det stor dramatik på kuster, det är ju platsen där hav och land 
möts, nog så dramatiskt i sig själv. Det var också vår vardag.  

Min förhoppning med den här skildringen är att på ett vardagsnära sätt ge DIG 
en inblick i vårt sätt att leva.

      Folke Sjögren
      genom Annette Castenhag

Vill du veta mer om Folke Sjögren och hans verk så är hemsidans adress:

www.folkesjogren.se
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Minnen av Hilmer Carlsson
Björn Sjöstedt

Jag läste med stort intresse artikeln om 
Hilmer Carlsson i senaste numret av 
Blänket. För mig har han alltid varit en 
känd person, främst beroende på att jag 
kom till Nidingen 1952 och där så små-
ningom läste hans bok Nidingen, Sveri-
ges första fyrplats. Från sommaren 1960 
och under flera år framöver vikarierade 
jag som fyrvaktare på Nidingen under 
skolloven och har sprungit upp och ner 
i fyrens trappor ett otal gånger, särskilt 
innan det loddrivna urverket som drev 
linsen byttes ut mot en elmotor. Trots 
att Nidingen fick elkabel i samband med 
byggandet av de nya fyrarna satte Carls-
son in ett urverk för att tvinga de lata 
fyrvaktarna att gå upp i fyren och dra 
lodet var fjärde timme, lyder historien! 

Att ta sig iland på Lillelandsfyren som 
Carlsson byggde ytterst på revet öster om 
Nidingen (inte norr om, som det stod i 
artikeln) kunde vara något av ett äventyr. 
Lilleland är en liten ö av vattenslipat grus 
som dyker upp och försvinner lite då och 
då beroende på hårt väder och vindrikt-
ning. Carlsson blev tvungen att flytta den 
planerade platsen för fyren då det visade 
sig att han tänkt ställa den på ett under-
lag som rörde sig. De två mycket speciella 
metallbryggor som stack ut ett femtontal 
meter åt norr och söder från halva fyrens 
höjd var tänkta att användas då vädret hin-
drade landstigning vid de två betongbryg-
gorna vid fyrens fot. Genom att dra ner 
repstegar som hängde i bryggornas yttre 
ändar skulle en fyrvaktare kunna klättra 
upp i fyren. Detta fungerade aldrig! Det 
behövs inte mycket vind för att man över 
huvud taget inte kan närma sig fyren som 
står på grunt vatten. Bryggorna är nu bort-
tagna men fanns kvar ända in på 1990-ta-
let. 

Hilmer Carlsson var på Nidingen långt inn-
an han byggde de två fyrarna där 1945-46. 
År 1930 byggde han ett nytt fyrmästarhus 
dit vi flyttade 1957 sedan pappa (Vincent 
Sjöstedt) blivit ordinarie fyrmästare och 
där bodde han till sin pensionering strax 
före jul 1973 efter drygt 20 år på ön. 

Pappa, som föddes på Bjuröklubb i ja-
nuari 1911 torde ha träffat Hilmer Carlsson 
omkring 1923 då fyrmästarbostaden bygg-
des om radikalt. Farfar (Frans Sjöstedt), 
som var fyrmästare, och Carlsson tycks ha 
varit män av ungefär samma temperament 
för de lär inte ha kommit särskilt bra över-
ens! En bagarstuga byggdes (eller nyinred-
des) och Carlsson ville sätta in en alldeles 
för liten lucka i den inmurade ugnen. Farfar 
protesterade förgäves. Då ingrep farmor 
(Hilma Augusta f Lindahl), bjöd Carlsson 
på kaffe med ljusugnsbröd som farmor fick 
beröm för. ”Men den nya ugnen har en allde-
les för liten lucka för sånt här bak”, sa farmor. 
”Det ska vi genast ändra på!” lär Carlsson ha 
svarat (se bild). Farmor ska också ha påver-
kat Carlsson när det gällde placeringen av 
ett fönster i det helt nyinredda köket i fyr-
mästarbostaden. Kanske hade han lättare 
att lyssna på kvinnors argument! Diskbän-
ken i fyrmästarhuset på Nidingen var så låg, 
att till och med min kortväxta mamma fick 
ont i ryggen av att arbeta vid den. Fyrmäs-
tarfrun 1930 då huset byggdes lär ha varit 
osedvanligt kortväxt!
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Porten till Europa - 
Europa Point och Trinity Lighthouse
Mikael Nilsson

Europa Point ligger på Gibraltars syd-
spets nedanför den berömda klippan där 
aporna går fritt. Det sägs i fördraget med 
Spanien att så länge det finns apor i Gib-
raltar ska det vara Brittiskt. 

Bygget av fyren startade redan i april 
1838 av Alexander Woodford som då 
var Guvernör, men den var inte klar för-
rän i augusti 1841. Då kom det å andra 
sidan 2 000 personer för att se fyren lysa. 

Klippan var ökänd bland sjömän som 
svårseglad så att det fanns en fyr gladde 

många. Det vita fyrljuset nådde ut 19 
sjömil eller c:a 27 km från sin 50 meter 
höga plats över havet och det röda ljuset 
15 sjömil. 

1894 gjordes så förbättringar då det 
dels installerades en mistlur men fram-
förallt byttes de gamla speglarna och 
brännarna ut mot en Douglas åttavekes 
brännare och den nya lampan gav ljus 
motsvarande 35 000 candela.

Det dröjde ända till 1956 för fyren 
att bli elektrifierad och få en roterande 

I samband med en semesterresa i södra Spanien i januari i år passade hus-
trun och jag också på att göra ett besök i Gibraltar. Det kan ju vara roligt 
att komma till Storbritannien när man är i Spanien och äta Fish n´chips och 
dricka en pint lager!

Europa Point
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lins med ännu kraftigare ljus. 1994 blev 
fyren fullt automatiserad och mistluren 
ger nu signal var 20:e sekund. 

Fyren sköts och underhålls av Trinity 
House i England och är den enda som 
ligger utanför de Brittiska öarna. 

Det finns ytterligare två sevärdheter 
vid fyren. Den ena är Ibrahim-al-Ibrahim 
moskén som var en gåva från Kung Fahd 
från Saudi Arabien. Moskén invigdes 1997. 
I Gibraltar finns över 2 000 muslimer.

Det andra är Sikorski monumentet 
som hedrar minnet av den polske gene-
ralen Wladyslaw Sikorski. Under andra 
världskriget var han ”Polens general de 
Gaulle”, den militära och politiska leda-
ren. Han var i exil i Storbritannien och 
besökte polska trupper utomlands då 
han den 4 juli 1943 störtade med sin 
Liberator i havet efter att precis ha lyft 
från RAFs bas på Gibraltar. Omständig-
heterna till kraschen var oklara. 

2003, 60 år efter hans död, donerade 
RAF minnesplattan och en propeller 
från planet till myndigheterna i Gibral-
tar och 2013 flyttades den till Europa 
Point då det gått 70 år sedan kraschen.

Ibrahim-al-Ibrahim moskén Sikorski monumentet

En av de för britterna så värdefulla 
aporna.



32

Fyrbyggarna från Skepplanda
Britt-Marie Sjögren

Arbetarna vid Kullens fyr år 1900

Stående från vänster:
1. Gustav Karlsson, Ryk, murare, sedermera förman
2. Emanuel Johansson, Färdsle, (Munters Manuel), snickare
3. Karl Egenvall, Skepplanda, (Knapes), smed
4. August Svensson, Kärret Ryksdamm
5. Bernhard Eriksson, Ryksdamm, snickare
6. Karl Kristensson, Skönningared ?

Sittande på hagen från vänster:
1. Johan Larsson, Angertuvan sedan Alvhem
2. Karl Andersson, Relsbo Ryksdamm, smed
3. Sven Karlsson, Ryk, (Rösthållarns), snickare
4. Anders Andersson, Ryksdamm Relsbon, förman, far till n:r 2 i denna grupp

Sittande på marken:
1. Anders Johansson, Ryk sedan Sålanda
2. Albin Kristofersson, Nipe Ryk, snickare
3. Karl Andersson, Sålanda, (Sväs Karl), smed
4. Johan Andreasson, Sålanda, hantlangare åt föregående
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Männen som byggde fyren
Bland de spridda dokument som tillhör 
Kullens fyr, hittade vi ett fantasieggande 
fotografi av de 14 stolta hantverkare som 
byggde fyren 1899-1900. Det ser ut att 
vara självsäkra män med raka ryggar och 
välansade mustascher, finklädda i sina 
vegamössor och plommonstop.

Männen på bilden hade säkert skäl 
att känna sig uppskattade. Många var de 
turister som kom upp till byggplatsen för 
att följa fyrens framväxt, som ju skedde 
mitt under Kullabergs/Mölles glansålder, 
perioden från 1880-talet fram till 1:a 
VK. Hit kom då även många tyska och 
danska besökare samt celebriteter som 
Selma Lagerlöf, Strindberg och Oscar II.
Undra på att de på bilden framstår som 
ganska kaxiga karlar.

Tillhörande lista med smeknamn, yr-
ken och hemvistorter spädde på fascina-
tionen: Smeden Sväs Karl från Sålanda 
och snickaren Munters från Färdsle, vil-
ka var dessa män och var kom de ifrån?

Flera av ortsnamnen liknade varandra: 
Ryk, Kärret Ryksdamm, Nipe Ryk m.fl.. 
När vi letade upp namnen på kartan upp-
täckte vi till vår förvåning att alla männen 
faktiskt kom från ett område på några 
kilometers omkrets från den lilla orten 
Skepplanda i Ale kommun, Västergöt-
land, c:a 4 mil nordost om Göteborg. 

Det var överraskande. Varför just 
Skepplanda? Varför i all sin dar anlitas 
14 män från ett litet samhälle 30 mil 
bort för att bygga Kullens fyr? Är det 
svåra tider uppe i Risveden, eller är dessa 
män särskilt skickliga hantverkare?

Efter en del forskande fann vi svaret. 
Vi upptäckte att männen på bilden är en 
länk i en lång lokalhistorisk tradition av 
arbetsvandring.

I flera hundra år hade de småjordbru-
kande männen från Ale (Risveden) som-
martid åkt iväg i arbetslag för att bygga 
hus åt andra. I Risvedens skogar fanns gott 
om virke i motsats till Bohusläns kustland, 

Kullens fyr under byggnad 1899-1900 och i färdigt skick.
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där efterfrågan fanns. Man byggde upp 
husen på hemmaplan, märkte upp alla 
stockarna, plockade ner husen igen och 
byggde sedan upp dem på plats. Ända in 
på 1900-talet flottade man stockarna till 
destinationen, ofta Göteborg och skär-
gårdsöarna. Detta skedde i så stor om-
fattning att man på 1760-talet hävdar: 
Bönderna från Ale härad hava uppbyggt 
de mesta husen i Göteborg.

På slutet av 1800-talet blev fyrbyg-
garna en ny grupp som under sommar-
halvåret reste runt i arbetslag och bygg-
de fyrar och fyrbostäder på ett flertal 
platser runt Sveriges kuster, från Hållö i 
Bohuslän ända upp till Malören i Norr-
botten. De lär även ha byggt fyrar längs 
Norges kuster. Många av dessa hantver-
kare kom, som i fallet med Kullens fyr, 
just från Skepplanda och Ale.

Det var förmannen, i vårt fall Rels-
bon, som valde ut sitt arbetslag, så det 
gällde att hålla sig väl med honom. Arbe-
tet var eftertraktat. Man fick bra betalt, 
hela 50 öre i timmen, 12 h per dag, res-
dagar inkluderat. Det var mer än dubbla 
lönen mot vad man hade i Göteborg 
som snickare. Man hade eget matlag 
och det berättas att arbetsgemenskapen 
var god, vilket också var en nödvändig-

het eftersom arbetet vid fyrarna ofta var 
mycket krävande inte minst p.g.a. väder 
och vind. Fyrbyggararbetet hade också 
en speciell aura av äventyrlighet och det 
sägs att männen under vintern gick och 
längtade efter den vårdag då man åter 
skulle fara iväg till nytt och okänt mål.

Vi saknar dock foto på fyrbyggarnas 
kvinnor och barn. Det var ju de som 
skötte jordbruket därhemma, när män-
nen var bortresta. En uppgift mindre gla-
morös men kanske väl så arbetskrävande. 
Säkert gnagde också oron för om mannen 
skulle komma oskadd hem, och om han 
då skulle ha inkomsten i behåll. Nöjesli-
vet på främmande ort, inte minst i Mölle, 
hade många frestelser för den som ville 
ta sig en pilsner efter arbetsdagens slut…

Källor:
Risveden: En västsvensk obygds histo-
ria, del 1. (K-E Andersson, B Björklund, 
2001)
Svenska Fyrsällskapets tidning Blänket 
2005
Skepplanda socken - från forntid till nu-
tid (Bror A Andersson m.fl. förf., 1972)
Skepplanda: Västgötaminnen 1900-talet 
som vi minns det (LG Strömberg, 1999)
Skepplanda Hembygdsförening

Har ni historier eller annan information om Kullens fyr, eller om fyrbyggare från 
Skepplanda, tar vi tacksamt emot detta för att bevara historien och föra den vidare.

Kullens fyr, Sveriges högst belägna fyr, har en hänförande utsikt men också en dramatisk 
historia. Mer än 200 skepp har lidit skeppsbrott utanför udden sedan 1750-talet och flera 
vrak finns fortfarande kvar på havsbotten. Vi har historier om lokalbefolkningens öden 
och äventyr, med vrakplundring, bärgarlag, tragedier och hjältedåd.

Kullens fyr är också en av Sveriges bästa platser att få syn på tumlare. Det pågår ett 
särskilt forskningsprojekt, HAKU, om tumlare på Kullen. 

Varmt välkomna på besök i fyren. 
Vi planerar att ha öppet t.o.m. september månad. 
V g kontrollera aktuella öppettider på vår hemsida http://www.kullensfyr.se.
Inträde: Vuxna 30 kr, gratis för barn.
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Modellfyrar engagerar!

Allt sedan Linda Tomingas skickade in bilder på sin fars egenhändigt byggda 
fyrmodeller har detta ämne engagerat läsarna. Det tycker jag verkligen är roligt. 
Senast kom det ett mail från en av våra medlemmar, Per Olof Johansson, som 
berättade att han tillverkar olika fyrmodeller i cement att ha i trädgården eller vid 
fritidshuset. Fyrarna är lite större, c:a 1020 mm och väger c:a 55-60 kg. 

Per-Olof har gjort formar av järn som 
han svetsat ihop för att senare kunna 
gjuta i dem. Han tillverkar fyrar enl. 
önskemål och i olika färgkombinationer. 

Läs mera om fyrtillverkningen på Per-
Olofs hemsida, www.fyrgubben.se. Där 
kan man, om man så önskar, beställa 
fyrar eller bara få idéer på hur man själv 
tillverkar fyrmodeller.

        Redaktören 
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2014-05-27

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för 
framtiden (dnr S2013/6142/SFÖ)

Inbjudna att lämna synpunkter, får vi härmed anföra följande.

Sammanfattning

Svenska Fyrsällskapet anser;

•	 att en Nationell Fyrstiftelse bör bildas för att säkerställa ett uthålligt skydd för 
och bevarande av det kulturhistoriska arv som fyrar och fyrplatser utgör, 

•	 att stiftelseformen, med en full finansiering redan från start, skapar förutsätt-
ningar för ett ökat ansvarstagande från det civila samhället, och därmed goda 
möjligheter för ett bevarande och utvecklande av objekten utifrån annan lagstift-
ning och med annan ägare än staten,

•	 att stiftelseformen är en garant för allmänhetens långsiktiga tillgång till fyrar och 
fyrplatser,

•	 att stiftelsen ska omfatta en samlad förvaltning och ägande, och att till stiftelsen 
ska avskiljas samtliga de fyrar som bedöms kulturhistoriskt värdefulla, i takt med 
att dessa inte längre behövs för sitt ursprungliga ändamål,

•	 att i stiftelsens ändamål ska ingå att svara för en nationellt sammanhållen kun-
skapsbas för framtida forskning kring objekten och dess nautiska betydelse, samt 
människorna och levernet vid de svenska fyrarna och fyrplatserna.
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Svenska Fyrsällskapet

Svenska Fyrsällskapet är en ideell organisation med syfte att främja och utveckla 
intresset och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt att 
verka för bevarandet av dessa. Fyrsällskapet arbetar också tillsammans med historiska 
och kulturvårdande institutioner och intressenter för att händelser, levnadsöden och 
arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.

Ytterligare information om Fyrsällskapet finns på www.fyr.org.

Bakgrund

Betänkandet behandlar statligt ägda kulturhistoriska fastigheter och byggnader 
generellt. Bland dessa finns fyrar och fyrplatser, samt därmed sammanhängande 
navigatoriska hjälpmedel, t ex båkar och andra sjömärken. Fyrsällskapets synpunkter 
begränsar sig till dessa objekt, och då i första hand till större fyrar och fyrplatser.

Som en följd av den tekniska utvecklingen har fyrens betydelse som navigations-
hjälpmedel minskat i snabb takt. Förändringen har varit särskilt påtaglig de senaste 
två till tre decennierna, då hjälpmedel både för positionering (GPS) och identifiering 
(AIS), snabbt vunnit insteg och numera är tillgängliga för envar. 

”Fyren”, i generell bemärkelse, var ursprungligen ett renodlat tekniskt hjälpmedel. 
Under århundradens användning har den, tillsammans med den plats där den var 
placerad, i många fall också utvecklats till en representant för ett liv och ett leverne 
för de människor som var satta att bevaka och underhålla den. Det kulturhistoriska 
värdet av ”fyren” är således tudelat; dels som en representant för den tekniska ut-
vecklingen i strikt bemärkelse, dels som en representant för en yrkesgrupp, inklusive 
närstående och familjer, som idag i princip inte längre existerar.

Arbetet

Utredningarna om statens förhållningssätt till sina (kultur)fastigheter har varit många 
och pågått under lång tid. Tyvärr kan nog konstateras att de kännetecknas av mycket 
utredande och mindre efterföljande konkreta beslut. Ett par viktiga steg, ur ett fyrper-
spektiv, har dock tagits framförallt under de senaste åren genom det nu aktuella betän-
kandet samt det föregående SOU (2011:31) Staten som fastighetsägare och hyresgäst.

Fyrsällskapet har haft förmånen att vid ett flertal tillfällen ha fått möjlighet att träffa 
och framföra synpunkter till representanter för de båda utredningarna, och, enligt vår 
uppfattning, också haft möjlighet att såväl påverka utredningsarbetet som komma 
med nya uppslag och idéer. En sådan bärande idé är skapandet av en Nationell Fyr-
stiftelse till skydd för det kulturhistoriska arv som fyrar och fyrplatser utgör. Mer om 
detta i det följande.



38

Att underhålla och bevara fyrar (och därmed sammanhängande platser och tillhö-
rande byggnader, i det följande för enkelhetens skull sammantaget benämnt ”fyrar”) 
är kostsamt. Till och med mycket kostsamt, om man tar i beaktande att objekten i 
många fall inte längre behövs för sitt ursprungliga ändamål, utan ”enbart” är av kul-
turhistoriskt värde. 

I Sverige finns totalt c:a 2200 fyrar. Att få en samlad bild av underhållskostnaden för 
dessa är i princip omöjligt. Även utredningen (s 170 f) pekar på svårigheterna. Skälen 
är flera. Dels finns inget samlat huvudmannaskap för fyrar. Det bristande samlade 
huvudmannaskapet är i sig även ett problem ur ett kulturbevarandeperspektiv. Mer 
också om detta i det följande. Fyrarna ägs (alt. förvaltas) idag av såväl Sjöfartsverket, 
Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket som Naturvårdsverket. Bland dessa c:a 
2200 fyrar finns ett antal mindre fyrar ägda av kommuner och vissa privata organisa-
tioner. Utöver problemet med det spridda huvudmannaskapet, särredovisas kostna-
derna för fyrar inte heller i myndigheternas redovisningar.

Fyrsällskapet har väckt en idé om skapandet av en Nationell Fyrstiftelse till skydd 
för och bevarande av det kulturarv som våra fyrar utgör. Idén till en fyrstiftelse har 
presenterats för de båda utredningarna. I presentationen har ingått såväl struktur, 
förvaltning, omfattning som utgångspunkter för finansiering. Enligt vår uppfattning 
har bägge utredningarna generellt uttryckt sig positiva till idén, samt som ”Ett intres-
sant initiativ till en samlad förvaltning i annan form…”, och ”Om en sådan lösning 
väljs får man en samlad, alternativ förvaltning av ett antal värdefulla objekt ur det 
statliga innehavet.” (SOU 2011:31, s 219 f), och att idén såsom sådan väl kan ligga 
till grund för en djupare analys och ”en närmare diskussion och beredning” (SOU 
2013:55, s 161).

Parallellt med presentationerna för de båda utredningarna, har Fyrsällskapet haft ett 
flertal sammanträffande med berörda myndigheter, bl.a. de ovan nämnda huvudmän-
nen samt med Riksantikvarieämbetet, där idén presenterats. Vid samtliga genomgångar 
har berörda myndigheter uttryckt sig odelat positivt till ett vidare utredande och för-
djupande av idén.

Kulturarvet

Våra fyrar utgör ett unikt och omistligt kulturarv. Ett arv som väldigt lätt kan skingras 
och i och med det för all framtid vara förlorat. Inga nya fyrar av det slag som idag 
finns i kulturarvet kommer någonsin att uppföras igen. Enligt Fyrsällskapet är det 
främst följande tre faktorer som utgör det största hotet mot detta kulturarv; 

•	 dagens splittrade ansvar för objekten, såväl mellan olika statliga myndigheter och 
därmed olika departement med olika ”primärfokus”, men även förvaltning under re-
gionalt huvudmannaskap. När objekten tjänat ut sin roll som en del i myndighetens 
primära ansvarsområde (sjöfart, försvar etc.), och därmed inte längre utgör grund för 
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fortsatt medelstilldelning, upphör också intresset och möjligheten för myndigheten 
till ”kulturhistoriskt” ansvarstagande. Tillgängliga medel finns helt enkelt inte, 

•	 mycket stor risk för en skingring av arvet i en andra fas, dvs. även om det allmänna 
idag överlåter olika objekt till ”acceptabla” förvaltare och förvärvare, finns ingen ga-
ranti att en dylik förvärvare i en andra fas, när intresse och möjlighet avtagit, inte 
överlåter objekten vidare på den fria marknaden. Möjligheterna att föreskriva för-
bud mot en dylik vidareöverlåtelse torde vara mycket begränsade. I och med det är 
objekten ”förlorade” ur ett kulturhistoriskt perspektiv och föremål enbart för fria 
marknadskrafter,

•	 det allmänna torde på sikt ha mycket begränsade resurser för ett tillräckligt under-
håll av objekten.

Utredningen kommer fram till (s 158 f) att c:a 30 fyrar är av sådan (kulturhistorisk) 
karaktär att staten bör ta ett långsiktigt ägaransvar för dessa. Vid sidan av dessa c:a 
30 finns, enligt utredningen, ett mindre antal fyrar som inte behöver ägas av staten, 
men som ändå av verksamhetsskäl är olämpliga att avyttra, samt ytterligare ett antal 
som under en övergångsperiod behöver kvarstå hos staten tills de inte längre behövs 
i verksamheten.

Utgångspunkten för utredningens kategorisering har i mångt och mycket varit dagens 
byggnadsminnesskydd. Enligt Fyrsällskapets uppfattning är detta mindre relevant 
och inte särskilt lämpat idag som urvalsgrund. Vad som en gång i tiden styrde omfatt-
ningen av byggnadsminnesskyddet, är inte alls säkert att detta är detsamma som om 
bedömningen gjorts idag. Men kanske än värre är att byggnadsminnesskyddet inte 
på något sätt är en garanti för kontinuerligt underhåll, och underhållsåtagande, utan 
enbart ett skydd att om man vill göra något åt eller på en byggnad, så skall det ske 
på visst sätt.

Fyrsällskapet har valt en annan väg. Vi har låtit ett antal oberoende experter svara 
på frågan: Om man bland dagens c:a 2200 fyrar skulle välja ut ett antal fyrar som 
representerar det svenska kulturarvet, hur många skulle det bli och vilka är det? Be-
dömningen ska ske förutsättningslöst och utan hänsynstagande till eventuellt skydd 
eller huvudmannaskap idag. Svaret har blivit c:a 80 stycken. För att just undvika vad 
som nämnts i andra strecksatsen ovan, avstår Fyrsällskapet från att bifoga listan här. 

En Nationell Fyrstiftelse

De flesta berörda torde vara helt överens om behovet av att skydda den del av det 
svenska kulturarvet som fyrarna utgör. Frågan är bara hur och vem som ska bära 
kostnaden? 

Den allra enklaste lösningen är förmodligen att staten även fortsättningsvis är en-
sam ägare och underhålls- och bevarandeskyldig för fyrarna. I takt med att fyrarna 
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inte längre behövs för sitt ursprungliga (nautiska) ändamål, förs de över antingen till 
en särskild ”kulturarvsbudget” hos respektive myndighet, alternativt till en av det 
allmänna utsedd myndighet att svara för kulturarvsbevarandet, t ex Statens fastig-
hetsverk. 

Fyrsällskapet skulle inte ha något att invända mot en sådan lösning. Givet en viktig 
förutsättning; att medel garanteras för ett långsiktigt bevarande och underhåll. Tyvärr 
är detta nog en utopi. Precis som utredningen kommer fram till (s 161), ”Frågan om 
former för ett ökat ansvarstagande från det civila samhället förtjänar dock en när-
mare diskussion och bredning.”, bör alternativ sökas. Ett sådant alternativ kan vara 
bildandet av en Nationell Fyrstiftelse, med det övergripande ändamålet; att skapa ett 
varaktigt och säkert skydd för det kulturhistoriska arvet, att garantera allmänhetens 
tillgång till fyrar och fyrplatser och att svara för en sammanhållen kunskapsbas för 
framtida forskning kring objekten och dess nautiska betydelse samt människorna och 
levernet vid de svenska fyrarna och fyrplatserna.

Till stiftelsen skulle objekten, i takt med att de avvecklas från sin ursprungliga upp-
gift, avskiljas med full äganderätt. Överlåtelsen sker för att säkerställa det kulturhis-
toriska arvet och som garanti för detta ska stiftelsen vara fullt finansierad från start. 
Stiftelsen ska vara ytterst ansvarig för löpande vård och underhåll av objekten. För att 
dels bidra till kostnaderna för vård och underhåll, men även för att hålla objekten 
levande, ska stiftelsen ha möjlighet att upplåta (inte överlåta) objekten till andra på 
kortare eller längre tid, givet att såväl nyttjaren som nyttjarens verksamhet är förenlig 
med stiftelsens övergripande ändamål att skydda och säkerställa det kulturhistoriska 
arvet. I tillägg till detta ska stiftelsen också ha ett ansvar för att behålla en kunskaps-
bas för framtida forskning kring objekten, dess nautiska betydelse samt människorna 
och levernet vid de svenska fyrarna och lotsplatserna.

Samlad förvaltning

Fyrsällskapets förslag till bildande av en Nationell Fyrstiftelse bygger på två grund-
pelare; en samlad förvaltning och en garanterad långsiktighet i och med full finansie-
ring från start. Fyrsällskapet tror inte på den modell som man indirekt kan sluta sig 
till av utredningens kategorisering (s 158 f) av skyddsvärda objekt. Detta leder lätt 
tanken till ett ”A- respektive B-lag”, där staten tar hand om A-laget, medan ansvaret 
för B-laget överlåts till hugade spekulanter. För att såväl långsiktighet som finansiella 
förutsättningar ska finnas i stiftelsen, krävs att denna får ansvaret för det samlade 
beståndet. 

Det ska också noteras att en överföring av objekt till stiftelsen ska ske i takt med att 
de avvecklas från sitt ursprungliga ändamål, dvs. stiftelsen ska inte ha något ansvar för 
dagens operativa drift av objekten. En överföring av det totala aktuella beståndet, dvs. 
de ovan nämnda c:a 80 objekten, kan förväntas ske under en 10-års period.
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Kostnad

Utredningen gör (s 170 f), ett försök att uppskatta kulturfastigheternas driftskost-
nader. Precis som utredningen kommer fram till, och av skäl som anges ovan, är 
beräkningarna mycket osäkra. I samband med Fyrsällskapets analys av vilka objekt 
som skulle kunna vara föremål för ett kulturhistoriskt skydd (de c:a 80 st.), gjordes 
en förhållandevis detaljerad uppskattning per objekt. Uppskattningen kommer fram 
till att kostnaden för adekvat underhåll är betydligt högre än vad som anges av utred-
ningen. Detta styrks också av den känsla Fyrsällskapet fått vid sina sammanträffanden 
med berörda huvudmän, att avsatta och tillgängliga medel för underhåll är i under-
kant. Vad som ovan, s 4, nämnts under den tredje strecksatsen torde äga stor relevans.

Vidare gång

Utöver att redogöra för idén om bildandet av en Nationell Fyrstiftelse för dagens 
huvudmän och berörda, har Fyrsällskapet även haft kontakter med tänkbara stiftare, 
bl.a. för att närmare undersöka de finansiella förutsättningarna. I vart fall på nuva-
rande stadium har ett stort intresse för medverkan uttalats. 

En hel del återstår att närmare analysera, inte minst de formella och legala förutsätt-
ningarna. Ett avskiljande av egendom från det allmänna att förvaltas som en självstän-
dig förmögenhet, fastighetsbildningsfrågor, finansiering och tänkbara stiftare samt 
stiftelsens förvaltning och ”garanti” för långsiktighet. För att ange några områden.

Fyrsällskapet har lagt ner mycket tid och stora resurser så här långt. Inom Fyrsäll-
skapet finns inte tillräckliga resurser för nästa steg. Nästa steg är också förutsätt-
ningen för att kunna gå vidare i bl.a. finansieringsfrågan. Även om uttalanden om en 
positiv syn på idén med en Nationell Fyrstiftelse, samt om vilja till ett deltagande 
i fortsättningen, kan mer bindande uttalande om engagemang inte erhållas innan 
förutsättningarna blir mer konkreta. Det är Fyrsällskapets förhoppning att idén till, 
och strukturen för, bildandet av en Nationell Fyrstiftelse kan leda till kompletterande 
och fortsatt utredning inom regeringskansliet. Inom Fyrsällskapet finns mycket kun-
nande, självklart är vi villiga att ställa detta till förfogande.

För Svenska Fyrsällskapet

Mikael Engqvist
Styrelseledamot
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SOUTH STACK
Marianne Holm

År 1800 bildades United Kingdom of 
Great Britain and Ireland. Då ökade be-
hovet av att transportera varor och pas-
sagerare på Irländska sjön. Därför beslöt 
man 1809 att bygga en fyr på South 
Stack.

Den mesta stenen till bygget bröts på 
plats. Den enda förbindelsen med land 
var via en linbana där varor transporte-
rades. Senare byggdes en enkel hängbro, 
som dock ersattes av en järnbro 1827.

Fyrplatsen har genom åren genomgått 
många förändringar. En telegrafstation 
inrättades, men den stängdes under för-
sta världskriget. Även en mistlur bygg-
des.

Från fyrtornet kan man vid klart väder se 
Wicklow Hills på Irland.

Fyrpersonalen bodde med sina familjer 
på fyren. Därför uppfördes olika bygg-
nader till bostäder.

1935 beslöts att det var för farligt för 
barn att växa upp vid fyren. Nu fick fa-
miljerna flytta och fyrpersonalen börja-
de tjänstgöra 1 månad och vara lediga 1 
månad. Man hade även ledigt 1 dag varje 
vecka om vädret tillät.

1938 elektrifierades fyren. Under andra 
världskriget attackerade tyska Luftwaffe 
flera brittiska fyrar. Då släcktes South 
Stack under en period.

Fyren South Stack ligger på en klippa utanför Anglesey, i nordvästra Wales. 
Den ligger omgiven av ett naturreservat som drivs av RSPB (Royal Society 
for the Protection of Birds). När man går de 400 trappstegen ner till fyren 
kan man bl.a. se häckande lunnefåglar.
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1963 fick man en ny bro av aluminium.

1979 byggdes en helikopterplatta. Nu 
blev det lättare att transportera förnö-
denheter till fyren.

1984 automatiserades fyren.

South Stack ägs av Trinity House som 
ansvarar för fyrarna i England och Wales.

Fyren är byggnadsminnesmärkt och när 
den automatiserats beslöt man att den 
skulle öppnas för allmänheten.

1997 ingicks partnerskap mellan Trinity 
House, Isle of Anglesey Borough Council 
och RSPB och fyren öppnades. Den är nu 
öppen för visning med guidning mellan 
påsk och september.

Trinity House firar 500 års jubileum i år. 
Därför har fyrarna målats och underhål-
lits extra. South Stack lyser vit och fin 
och inuti känner man doften av målar-
färg.

Det är ett fantastiskt utflyktsmål som 
verkligen kan rekommenderas.

Fakta: 

Tornets höjd 28 m
Karaktär Fl W (10s)
Lampa 150 W 
Höjd över havet 60 m
Lysvidd 20 nautiska mil

En mindre utställning inne i fyren.
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Sälskär, fyrplats i nordvästra hörnet av Ålands skärgård

Björn Sjöstedt

I augusti 2013 besökte jag Åland tillsam-
mans med syskon och kusiner. Den stora 
upplevelsen var besöket på den avlägset 
belägna fyrplatsen Sälskär. Guide under 
besöket var Bengt Häger, född 1933, vars 
far Conrad var fyrvaktare på Sälskär från 
1922 till öns avfolkning 1949. Bengt gav 
år 2003 ut en bok om Sälskär, vilken 
jag lyckades köpa i bokhandeln i Marie-
hamn. Jag tror det finns få andra fyrar 
som fått en så ingående och kärleksfull 
skildring som Sälskär! Bengt berättar så-
väl om fyrplatsens historia som om fyr-
teknik och det dagliga livet på den kala 
klippan, som han kallar fyrlandet.

På den svenska sidan av Ålands hav 
anlades fyrplatserna Svartklubben och 
Understen 1820 resp. 1848 men de kun-
de inte ses från farleder på den finska si-

dan väster om Åland varför man mycket 
snart började diskutera en fyr även där, 
men var skulle den ligga? Saken behand-
lades länge av de finsk-ryska myndighe-
terna och försenades ytterligare av Krim-
kriget. Till sist bestämde man sig för den 
södra av de två öarna Sälskär och den 15 
september 1868 tändes fyren där för för-
sta gången. 20 år senare anlades en fyr på 
Märket. Fyrtornet på Sälskär är drygt 30 
m högt, ritat av Axel Hampus Dahlström 
och byggt av tegel på en sockel av granit. 
Byggnaderna, inalles sju stycken, byggdes 
i Österbotten och fraktades ut till Sälskär 
i bitar och började uppföras där år 1866. 
Det var två bostadshus, ett förrådshus, ba-
garstuga med bastu, vedskjul, båthus och 
dass. Senare byggdes privat tre ladugårdar 
och diverse båthus. Kvar på ön finns idag 
endast husgrunder, familjen Hägers ladu-
gård samt två fiskestugor av sten, troligen 
från 1700-talet. Då ön avfolkades dröjde 
det inte länge förrän husen började van-
daliseras varför lotsdirektören bestämde 
att husen skulle säljas och fraktas från ön 
vilket också skedde 1953.

Det var fyra lägenheter för fyrperso-
nalen, vardera på ett rum och kök. I det 
större huset bodde fyrmästaren och den 
äldre fyrvaktaren, vad vi i Sverige på den 
tiden kallade fyrvaktare. Vidare fanns en 
större lägenhet för myndighetspersoner 
men den stod oftast tom. I det mindre 
bostadshuset bodde de två yngre fyr-
vaktarna, hos oss benämnda fyrbiträden. 
Rangordningen mellan dess fyra män var 
tydlig och man flyttade från lägenhet till 
lägenhet då man steg i graderna. I förråds-
huset fanns ett större utrymme för fyrens 
räkning samt fyra mindre, ett för varje 
tjänsteman. Ovanför familjen Hägers för-

Sälskärs fyr
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råd inreddes ett sovloft där familjens fem 
pojkar, födda mellan 1920 och 1933, hu-
serade då de var ute på ön om somrarna.
Bengt Häger berättar om alla de fyrvak-
tare med familjer som verkat på ön mel-
lan 1868 och 1949. Stämningen tycks 
ha varit god och endast fyra fyrmästare 
tjänstgjorde på ön vilket får sägas vara ett 
gott tecken. Man hade kor vilket gjorde 
att några träd aldrig kunde växa upp på 
ön – nu håller den på att beskogas. Man 
anlade små trädgårdsland där den grun-
da jorden mest bestod av tång och ko-
gödsel. Man fiskade, förstås, och det ja-
gades en hel del säl. Under jaktsäsongen 
kom det säljägare till ön från Åland och 
var isen stark kom de ut med hästar och 
slädar. Fyrpersonalen hade bostäder inne 
på Åland. Familjen Häger ägde någon 
form av gård och familjerna var tydligen 
ute på ön huvudsakligen under som-
maren. Det verkligt besvärliga med ön 
var kommunikationerna. Värst var det 
då isen inte bar utan bara hindrade båt-

färderna och Bengt skildrar flera vådliga 
sådana. Då fyrplatsen anlades fanns ett 
par naturliga hamnar på ön men land-
höjningen har gjort dessa obrukbara och 
det var en av anledningarna till att fy-
ren automatiserades. Alternativet var att 
bygga en ordentlig hamn, en mycket dyr 
lösning så man valde alltså avbemanning.

Som exempel på anställningsförhål-
landena berättar Bengt om sin far, Conrad 
Häger. Denne var egentligen skräddare 
och sjöman. År 1922 anställdes han som 
oavlönad extra fyrvaktare. 1925 utnämn-
des han till yngre fyrvaktare men hade 
de första åren ingen lön under maj och 
juni på grund av ”föreskriven vakansbe-
sparing”! 1944 blev han äldre fyrvaktare 
och flyttade in i fyrmästarhuset. Då fyren 
avbemannats tjänstgjorde han som lots i 
Finbo och var även under några år ansva-
rig för service på Sälskärsfyren. 

Sälskär var den första fyren i Fin-
land som automatiserades och det var 
Dahléns klippapparat med solventil som 

Linsen på Sälskär.
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användes. Idag drivs fyren med solceller. 
Från början hade fyren en lins av andra 
ordningen som drevs av ett lodurverk 
och den blinkade vitt och rött. Urverket 
måste dras var fjärde timme och vid hårt 
väder var det inte lätt att ta sig från bo-
staden till fyren. Det fanns ett vaktrum 
överst i fyren men det var bara som ett 
litet skåp. Ljuskällan var från början en 
lampa med flera vekar och bränslet ro-
volja, senare pyronnafta och fotogen. På 
1900-talet installerades något som Hä-
ger kallar Fonsells brännare vilket jag an-
tar är de luxbrännare med glödstrumpor 
som användes i Sverige. 

Bengt Häger berättar detaljerat om 
livet på Sälskär. Han bygger på egna 
minnen, på fyrjournaler och på samtal 
med andra som bott på ön, även ett par 
nerskrivna berättelser. Boken är rikt il-
lustrerad med privata bilder, hans egna 
och sådana han lånat. Ett kapitel hand-
lar om ön under orostider, främst då 

åren 1939-41 då det rådde krig mellan 
Finland och Ryssland. Fyren hölls släckt 
och finsk militär bodde i två av lägenhe-
terna, den ena var den som var avsedd 
för ”myndighetspersoner”. 

I förordet till sin bok skriver Bengt Hä-
ger bland annat: ”Fyrfolkets liv och leverne 
i ensamhet längs våra kuster får inte glöm-
mas bort, deras vedermödor för sjöfarar-
nas trygghet får inte försvinna som spår i 
sanden. Därför har jag skrivit den här bo-
ken.” Heder åt en sådan upptecknare!

Sälskär försvinner i fjärran.

Hemsidan & Facebook
Vår hemsida, www.fyr.org, är ständigt uppdaterad. Du missar väl inte 
att gå in där och titta. Hemsidan är ett snabbt medium i jämförelse med 
Blänket som utkommer 4 gånger per år. Här kan du se aktuella nyheter 
eller programändringar och mycket mera.

Från hemsidan når du oss också enkelt på Facebook. Vår facebook-sida 
har blivit mycket populär och många gillar oss. 
Nya nationella och internationella fyrbilder läggs ständigt ut på sidan. 

Följ oss!
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Svenska Fyrsällskapets stipendium 2014

Svenska Fyrsällskapet har sedan år 2010 utdelat ett stipendium som syftar 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.   

Stipendiet för år 2014 har tilldelats Susanne Svantesson och Anders Willborg 
som under flera års tid har forskat om Huvudskär i Stockholms sydöstra skärgård. 
Deras arbete ledde fram till utställningen ”Bland uniformer och strömmingsskötar 
– om livet på Huvudskär i gångna tider” på Ornö Museum sommaren 2013. I 
samband med utställningen producerades också en skrift med samma namn. 

Ur stipendieansökan framgår att fokus för forskningen har varit myndighetstiden, 
d.v.s. slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då ett samhälle uppstod på 
Huvudskär. Där fanns då tull, lots och fyr. Bredvid myndighetsfamiljerna levde 
fiskarna och under en period var mer än 100 personer mantalsskrivna på ön och 
det fanns skola och en liten affär.

Susanne och Anders vill nu fördjupa sig i arbetsvillkoren för fyrpersonalen på 
Huvudskärs fyrplats. De har tillgång till fyrdagböcker och kontakt med ättlingar 
till fyrpersonal m.m.. De vill också forska vidare om den fyrsignalering som 
skedde på Huvudskärs fyr kring vilken inte så mycket kunskap finns. 

Avsikten är att trycka en bok, bland annat baserad på intressanta svartvita 
historiska bilder samt spännande personskildringar. Boken kommer att innehålla 
berättelser om hur livet och arbetet på en ö längst ute i skärgården kunde te 
sig.  På detta sätt avser Susanne och Anders att främja intresset för Huvudskärs 
fyrplats.

Svenska Fyrsällskapet gratulerar Susanne och Anders till stipendiet och ser fram 
emot den färdiga boken.
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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 inkluderat i alla priser nedan men 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 
145:-, ej medlem 195:-  (tilläggsporto för: Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris inkl. porto 95:- (tilläggsporto: 
Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris inkl. porto om medlem 185:-, ej medlem 235:- 
(tilläggsporto Europa 90:-, utom Europa 120:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris inkl. porto om medlem 40:-, ej medlem 50:- (tilläggs-
porto:  Europa 20:-, utom Europa 25:-)
Klubbnål i emalj med logo 35:- inkl. porto (tilläggsporto utomlands 10:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) logo 35:- inkl. porto (tilläggsporto utomlands 10:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 15:-  inkl. porto (tilläggsporto 
utomlands 10:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 15:- inkl. porto för alla 6 (tilläggsporto 
utomlands 10:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- inkl. porto (tilläggsporto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)
T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 130:- inkl. porto 
(tilläggsporto: Europa 30:-, utom Europa 35:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 245:- 
inkl. porto (tilläggsporto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
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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

Fyrpersonalen - vad har hänt?
Som jag skrev i föregående nummer av Blänket blev det plötsliga och oförklarliga 
förändringar i layouten av fyrpersonalsregistret. Alla delar finns kvar, men man får gå 
en liten omväg för att komma fram till målet (se instruktion på registrets startsida). 

En av Fyrsällskapets medlemmar hörde vänligt nog av sig och frågade om jag 
behövde hjälp. Oh ja! Han håller nu på med att rätta till layouten och jag önskar 
honom all framgång med detta. Också jag som känner till och använder registret 
dagligen sitter ibland och väntar på att något skall hända efter att jag klickat på ett 
fyrplatsnamn. Riktigt avigt känns det att scrolla högst upp på sidan för att komma till 
ingångsbilden och jag hoppas att problemet snart får en lösning.

Just nu finns c:a 6000 personer i registret och av dessa har 1225 varit verksamma 
inom fyrväsendet. Många, många återstår men jag jobbar på.

Ett stor tack till alla er som hjälper mig med information och foton. Jag är 
oerhört tacksam för detta och önskar att de som kan bidra kontaktar mig (se Blänket-
omslagets insida där kontaktuppgifterna finns).

      Maria Elsby
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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
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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

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

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 290 SEK, 32 EUR, 44 US$ eller 26 GP£ 
 Medlem bosatt utom Europa 340 SEK, 37 EUR, 51 US$ eller 30 GP£

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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