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Ordförandens sektor

Det är ganska skönt när hösten kommer för då behö-
ver man inte stressa ut för att utnyttja det fina vädret. 
Nu får man mer tid att i lugn och ro stanna inne och 
jobba med papper och eftersläpande administration. 
En så stor förening som Svenska Fyrsällskapet kräver 
en hel del arbete av många personer. Det är också 
trevligt att delta i ett kreativt arbete med att försöka 
förbättra Fyrsällskapet. Då alla ledamöter i styrelse 
och kommittéer är utspridda över vårt avlånga land        
jobbar man rätt självständigt för det tar tid om man skall träffas ofta. Därför blir det 
många telefonsamtal och mailkontakter. Var kommitté har naturligtvis lokala möten 
men styrelseledamöter och alla sammankallande i kommittéerna träffas endast två 
gånger per år. Årligen har vi ett helgmöte någonstans som börjar på fredag middag 
och slutar söndag eftermiddag. Dessutom träffas vi varje höst en lördag någonstans 
mellan Stockholm och Göteborg för ett heldagsmöte. Glädjande nog kommer så 
gott som alla till varje möte. Många gånger önskar jag att vi var fler som delade på 
den dagliga arbetsbördan vilket även vore bra för Fyrsällskapets framtid. Det vore 
positivt om vi fick in några fler i styrelse och kommittéer som successivt kom in i 
vår verksamhet och som sedan i framtiden kunde ersätta oss ”gamla uvar” vilket är 
nödvändigt för Fyrsällskapets långsiktiga överlevnad. Jag skulle därför uppskatta om 
ni som är intresserade, har tid och vill delta mer aktivt i vår verksamhet kontaktar 
mig innan årsskiftet så kan vi prata vidare. 

Så hoppar vi tillbaks till våren, sommaren och vad som har hänt. Antalet med-
lemmar ökar hela tiden vilket är fantastiskt. Allt fler ringer med fyrfrågor vilket tyder 
på att fler och fler tänker på våra fyrar och deras framtid. Det bildas allt fler lokala 
fyrföreningar vilka på sikt kommer att ta över någon fyr och bevara den. Alla dessa 
händelser är naturligtvis ytterst positiva och de gör Svenska Fyrsällskapet starkare 
samt garanterar vår och många svenska fyrars överlevnad. 

Jag och min fru Ulla kör runt rätt mycket med bil inom Sverige och utomlands 
för att titta på fyrar, jag håller fyrföredrag på olika platser och vi firar midsommar i 
Hälsingland så vi lätt kan besöka fyrar på Norrlandskusten. Våra resor blir improvise-
rade upptäcktsfärder. Vi ser mycket, får många nya bekanta och träffar många gamla 
bekanta. Nästan alla som bor utefter en kust är intresserade av fyrar vilket öppnar 
alla dörrar. Några av våra fyraktiviteter i år har varit: Nakkehoved fyrmuseum, Kullen 
och deras nya fyrvisare, fyrkonferens i Lidköping om Vänerfyrar, Fyrsällskapets resa 
för att uppvakta Gälleudde + Stångudden + Vanäs Udde på deras födelsedagar inkl. 
lunch på Stavik, Ratan södra + Järnesudde f.d. Lotsstation + Holmögadds VIPP-fyr, 
Mallorca resa med besök på 13 fyrar och fyrmuseum och troligtvis mer som jag har 
glömt. Fyrsällskapet ger fantastiska möjligheter om man engagerar sig, vilket många 
fler kan göra så hör av dig.

      Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
Året går mot sitt slut och det är dags att summera. Redaktionellt har det varit ett 
bra år, d.v.s. ni har varit flitiga med att skicka in artikelmaterial och notiser. Det 
är jag väldigt tacksam över. Det har underlättat mitt arbete att sammanställa en 
tidskrift med innehållsmässig variation. Det är inget, gammalt eller nytt, som jag 
vill framhäva speciellt utan det är just blandningen som är så bra. 

Vad händer med våra fyrar runt om i landet? Det är svårt för mig att veta och 
därför är det jättebra när ni skickar mig lokaltidningsartiklar eller -notiser. På så 
sätt kan vi alla få en bild av dagsläget för våra fyrar/fyrplatser. 

I detta nummer kommer en fortsättning av serien om fyrplatser som inte 
längre existerar. Denna gången är det Skrivareklippan utanför Varberg som Leif 
Elsby tagit sig an. Som ni ser så fattas flera foton på fyrpersonal som arbetat där. 
Kan du hjälpa till med kompletteringar så är det jättebra. 

Visste du att AGA:s genombrott skedde i och med Panamakanalens byggnad? 
Mats Carlsson-Lénart ger oss en omfattande beskrivning i text och bild av fyrarna 
kring kanalen och hur det kom sig att AGA kom in i bilden. 

Nu kommer också den avslutande delen av Leifs och min London-resa med 
anledning av att Trinity House fyllde 500 år. Vi besökte en liten men naggande 
god fyrutställning på the National Maritime Museum i Greenwich. Väl i Green-
wich så kunde man ju bara inte missa observatoriet med bl.a. nollmeridianen och 
mycket annat med anknytning till sjöfart och navigation. 

Esbjörn och Ulla Hillberg berättar om en oväntad fyrresa till Mallorca och när 
Esbjörn är inblandad då öppnas annars stängda fyrdörrar. 

Miniatyrfyrarna fortsätter att engagera och entusiasmen och uppfinningsri-
kedomen är stor hos våra medlemmar. Har du också något fyrprojekt på gång?

Något jag har upptäckt är att då en del mailar in material så finns ingen adress 
eller telefonnummer angivet. Mailadresser kan ändras, jag ser bara på min egen, och 
då blir det väldigt svårt för mig att komma i kontakt. Snälla, lämna därför alltid full-
ständig adress, telefonnummer och ev. mailadress åtminstone vid första kontakten.

Fortsätt att skicka in texter och bilder och har du någon stående fyrbild med 
god upplösning som du tror skulle lämpa sig som omslagsbild så tveka inte! 

      Maria Elsby

Obs!        Obs!        Obs!
Redaktören har bytt mailadress till

maria.elsby@gmail.com
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Skrivareklippan
Leif Elsby. Bakgrundsmaterial personal: Maria och Leif Elsby

Fyren på Skrivareklippan utanför Var-
berg tändes första gången år 1871. Den 
var bemannad i 63 år. Tornet är bort-
forslat sedan länge men bostäderna finns 
kvar. Att många har valt att arbeta på 
fyrplatsen i 10 år, eller mer, visar att här 
trivdes man gott. 

Fyren ersattes år 1934 av en automa-
tiserad AGA-fyr, som byggdes syd om 
inloppet till Varberg, på Subbeberget. 

Ön Skrivareklippan
Den flacka, oregelbundna klippön Skri-
vareklippan ligger på norra sidan av in-
loppet till Varberg. Den löper ungefär 
i riktning sydväst till nordost. Getterön 
ligger i norr och fästningen i öster. 

Namnet anses komma från att Peder 
Skrivare i äldre tid hade nyttjanderätten 
till öns betesmark. Han var dessutom 
slottsskrivare på fästningen. 

År 1752 uppförde Lotsverket ett 
hus för lotsarna mitt på ön. 

Idag är ön ett uppskattat tillhåll för 
det rörliga friluftslivet. Den ägs av Sta-
tens Fastighetsverk. 

Fyrplatsen Skrivareklippan
Fyren anlades år 1871 på den södra de-
len av ön. ”Fyrbetjäningens rödmålade 
hus ligger öster om fyrtornet i en dalgång 
och är föga synliga från sjön”. 

Boningshuset ritades av fyringenjör 
L Fr Lindberg. Det inrymde två lägen-
heter om vardera ett rum och kök. Den 
ena änden av vinden inreddes med en 
expedition för fyrmästaren. 

Fyrplatsen Skrivareklippan 
Foto: Lotsverket

Skrivare-
klippan

Subbeberget

Fästningen

Getterön

Ham-
nen

Fyren Skrivareklippan och dess ersättare 
Subbeberget utanför Varberg.

Varberg

Därutöver uppfördes ett uthus, en 
murad källare i sten, ett dass samt två 
brunnar. Byggnaderna i trä tillverkades 
på snickerifarbrik Bark & Warburg i Gö-
teborg. De anlände monteringsfärdiga 
till fyrplatsen. Några år senare byggdes 
även vedbod samt ett hus med vatten-
ståndsmätare. I början av 1900-talet 
uppfördes en tvätt- och bagarstuga. 
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Marken på tomten jämnades till och om-
gavs med en mur i sten med två grindar. 
Den ena ledde med gångväg till fyrtornet. 
Den andra ledde till fyrplatsens hamn. 

(Citaten är hämtade ur: Beskrifning öfver 
svenska fyrarne, med kort underrättelse 
om fyrväsendets uppkomst och utveckling, 
1872. )

Fyrens funktion
Fyrtornet var tiokantigt, 16,8 m högt 
och tillverkat i järn. Ritningarna var 
signerade av fyringenjör Emil Karlsson. 
Lanterninen innehöll fyrapparat och lins 
i storleken 3:e ordningen (1000 mm Ø). 
Det var en dioptrisk planlins med 12 
fack à 30°, med krona och krans. Linsen 
var ”omgående”, det vill säga den rote-
rade horisonten runt. Den var driven av 
urverk och lod. Fyrljuset alstrades av en 
flervekig rovoljelampa. 

Fyren gav ett blänk var 25:e sekund 
”vardera av 5 till 7 sekunders varaktighet. 
Varje blänk börjar med 2 till 3 sekunders 
vitt sken, som omedelbart följes av ett rött. 
... Längden av de mörka tiderna mellan 
blänkarna är 20 till 18 sekunder. Norr 
om NV skymmes fyrljuset i några riktning-
ar av på Getterön befintliga bergshöjder.” 

”De mot sjön vända sidorna av det 
10 kantiga tornet är målade i rutform, 
röda och vita, för att tornet lättare skall 
kunna skiljas från Tylö fyrtorn utanför 
Halmstad, vilket har nära lika form, men 
är målat enfärgat rödbrunt.” 

För de sjöfarandes ledning
Fyren på Skrivareklippan var en så kall-
lad kust- eller angöringsfyr. Den använ-
des för att navigatören ombord skulle 
kunna bestämma sitt läge genom pejling 
och, när så var lämpligt, även ha den som 
styrmärke. Fyrens karaktär ”växlande 
blänkfyr” användes för att kunna identi-
fiera den och skilja den från andra fyrar.

Marken på den långsmala ön var kal och 
utgjordes mest av berg. Fyren i södra änden 
låg på bekvämt avstånd från fyrplatsen, 
som var omgärdad med en stenmur. Fyr-
platsen var inte utrustad med mistsignal.
Foto: Lotsverket år 1891. 

Hamn

Fyrplatsen 
med mur

Fyrens fundament
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Boningshuset inrymde två lägenheter om 
vardera ett rum och kök. För uppvärmning 
användes spisen i köket och en kakelugn i 
rummet. 
Huset ritat av: L Fr Lindberg 

”Till lättnad för insegling till Varbergs redd 
söderifrån finns på den ostvart i farleden 
liggande låga Skälklippan ett stångmärke 
med ett svart och vitt större topptecken. 
Utanför det yttersta av de sydvart från 
udden, varpå fyren står, utgående grund 
står en prick med rött topptecken.”  

Rovolja
Från början var fyren utrustad med en 
flervekig oljelampa. Som lysolja använ-
des rovolja. Det var en vegetabilisk olja, 
ungefär samma som nutidens rapsolja. 
Emellertid hade den en stelningspunkt 
som gjorde den besvärlig att hanteras på 
vinterhalvåret. Den stelnade vid c:a 5 till 
10 °C. Man kunde därför inte lagra den 
i ouppvärmda utrymmen utan att den 
började stelna. 

När sommardagarna var över och 
utetemperaturen började krypa under 
c:a 5 à 10 °C var det därför tvunget, 
även när fyrlågan inte var tänd, att hålla 
vaktrummet under lanterninen upp-
värmt. Vaktrummet hade en kamin 
som eldades med ved, eller ännu hellre 
stenkol som brann längre mellan påfyll-
ningarna. När fyren var släckt förvarades 
därför behållaren med lysolja och veke 
till fyrlågan i vaktrummet. Likaså förva-
rades där en mängd rovolja som motsva-
rade några månaders behov. 

Lättare blev det från år 1892. Då er-
sattes rovoljan på fyrplatsen av fotogen. 
Detta bränsle stelnar inte ens vid låga 
vintertemperaturer. Och inte nog med 
det. Med den nya brännaren, även den 
med veke, fick fyrlågan en högre intensi-
tet och fyren fick längre lysvidd.

Lux-ljus
17 år efter det att fotogen hade införts 
på fyrplatsen genomfördes ännu en stor 
förändring i fyrens belysning. År 1909 
utbyttes fotogenlampan med veke mot 

Behållare för lagring av rovolja. Dessa är 
gjorda i koppar och en dryg meter höga. 
Bilden är tagen i vaktrummet på fyrplat-
sen Hoburg på Gotland. 
Foto: Leif Elsby
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skulle fungera som brännglas soliga da-
gar. Samtidigt fungerade duken som 
dammskydd.

Fyrens lystid
Fyren tändes på kvällen en halvtimme 
efter solens nedgång. Den släcktes på 
morgonen en halvtimme före solens 
uppgång. Dagar då det var mörkt och 
rådde ”rusk” tände man lite tidigare och 
släckte lite senare. 

På vintern behövde fyren inte tändas 
de dagar då isen täckte så långt ut till 
havs att man inte kunde se öppet vatten 
från fyrtornet. På den tiden låg fartygs-
trafiken nere då vattnet var fruset. Och 
då det inte var någon trafik behövde ju 
fyren inte lysa.

Lux-ljus använde också fotogen som 
bränsle. Ljuset alstrades nu av uppvärm-
da s.k. glödnät som sände ut ett intensivt 
vitt sken. Lux-ljus betydde pyssel med 
att fylla på fotogen, värma brännaren, 
pumpa upp trycket, tända lågan och ge 
akt på att inte glödnäten gick sönder och 
som i så fall måste bytas. 

Det dagliga för fyren
Oavsett rovolja eller fotogen som bräns-
le och oavsett veke eller Lux-ljus som 
brännare behövdes dagligen linsen put-
sas, lanterninens rutor göras rena och 
mekaniken för linsens rotation hållas 
oljad och infettad. När detta var gjort 
täcktes linsen över med ett stycke luf-
tigt, vitt tyg. Detta för att linsen inte 

Linsen var en dioptrisk planlins med krona och krans och som gav fyrkaraktären växelsken 
genom att varannat linsfack var rött och varannat ofärgat. Bilden visar linsen från den 
rivna fyren på Väderöbod, och som finns bevarad på Hembygdsmuseet i Fjällbacka. 

Lux-ljus. Att tända och att sköta fyr-
ljuset blev visserligen mer komplicerat 
men fyrens lysvidd ökade kraftigt. 
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Nattjänst och skiftgång
Då fyren var tänd gick man i skift för att 
sköta den. Man tog fyra timmar per törn. 
Vid tändning eller släckning anpassade 
man längden på vakten. Om fyren tändes 
kl 17 tog förste man vakten till kl 20. Näs-
te man tog kl 20 till 24. Om fyren tändes 
kl 19 tog förste man vakten till kl 24. 

Vakten mellan kl 24 och 4 kallades 
hundvakten. Sista vakten var från kl 4 
till dess att fyren var släckt. 

Den som hade vakten skulle se till så 
att lågan på fyren brann som den skulle, 
d.v.s. lyste starkt men utan att sota. Lo-
det behövde dras upp var fjärde timma 
när fyren var i bruk. Linsen som rote-
rade drevs runt av ett urverk med lod. 

Vakten skulle ha utkik horisonten 
runt för att se att allt var normalt. Dess-
utom skulle han göra noteringar om vis-
sa fyrar i närheten, om de kunde ses el-
ler doldes av dis eller dimma. Detta som 
underlag för eventuella utredningar om 
grundstötningar eller andra händelser. 

Dagtjänst
På dagen mellan klockan 10 och 13 hade 
fyrpersonalen också tjänst. Då skulle man 
utföra skötsel och underhåll av fyr, bygg-
nader och fyrplats. Det innebar att knacka 
och skrapa rost på fyren, måla med mönja 
och täckfärg, se över tak och fönster till 
byggnaderna, vid behov måla och kitta om 
o.s.v. och även latrinet behövde tömmas. 
Varje familj hade sin ”holk”.
Förbrukning och journaler
På fyrplatsen fördes journaler över allt 
man hade där och allt som förbruka-
des. Allt tillhörde ju och bekostades av 
Lotsverket. Dessutom var på den tiden 
kostnad för arbete inte särskilt stor me-
dan kostnad för materiel var kännbar. 

Pappersarbetet var betydande och 
det sköttes av fyrmästaren och detta på 
hans expedition. 

Automatisering 
År 1913 förändrades driften fullständigt 
på Skrivareklippan. Linsapparaten togs 
ner och byttes ut mot en 6:e ordningens 
trumlins, som var mindre och inte rotera-
de. Fyrljuset ersattes med AGA-ljus med 
acetylengas. En solventil kände av när fy-
ren skulle tändas eller släckas. Allt skötte 
sig nu självt. 

Inget fyrljus att sköta. Inget lod att 
dra upp för att linsen skulle rotera. Fyr-
platsen hade inte utrustats med mistsig-
nalering och därför fanns det inga an-
ordningar för mistsignalering att sköta. 
Driften av fyren var automatiserad. Det 
skötte sig självt utan någon mänsklig 
hand, åtminstone i ett halvårs tid tills det 
var dags att byta tuberna för acetylengas. 

Egentligen behövdes det inte längre 
någon fyrpersonal på platsen. Men man 
hade vattenstånd och väder att läsa av 
och rapportera. 

Vattenstånd och väder
År 1886 uppfördes på öns nordöstra strand 
ett litet hus. Det innehöll en s.k. mareograf 
för automatisk mätning av vattenståndet. 
Med hjälp av en flottör kopplad till en vi-
sare kunde vattenståndet registreras. 

År 1872 var ”... de mot sjön vända sidor-
na ... målade i rutform, röda och vita, ...” 
År 1891 hade rutorna ändrats till breda 
band.
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Fyrplatsen hade i likhet med många an-
dra fyrplatser fått utrustning för att göra 
observationer av vädret. Ute på gården 
ställdes en termometer och regnmätare 
i en vit bur i trä och på stativfötter. 

I utrustningen ingick även en s.k. 
soltidsmätare. Det var en decimeterstor 
glaskula som fungerade som ett bränn-
glas. På ett graderat papper ritade so-
len, när det var solsken, ett mörkt spår 
och soltiden kunde på så vis läsas av. 

Barometer för bestämning av luft-
trycket sattes upp i fyrmästarens kontor. 
Vinden registerades med styrka och rikt-
ning. Molnighet och siktförhållanden 
bedömdes genom observationer. Som 
hjälp hade man listor med kriterier för 
bedömningen. 

Observationerna gjordes var tredje 
timme. Sikt, moln, lufttryck, vindstyrka 
och riktning, temperatur och soltimmar 
per dygn. Allt noterades i en journal 
som fyrmästaren förde. Rapport skicka-
des varje månad till SMHA, föregångare 
till vår tids SMHI. 

Post och proviantering
Posten låg inne i Varberg. Dit tog man 
sig som regel varje vecka för att hämta 
posten, posta brev och skrivelser samt 
göra ärenden. Man passade även på att 
proviantera och sälja eventuellt över-
skott från den egna verksamheten. 

Naturahushållning
På tomten innanför muren kunde man 
till husbehov odla potatis och grönsa-
ker. Det dröjde till 1920-talet innan 
man fick hålla djur utanför inhägnaden. 
Men då hade man kor, grisar, får och 
höns. 

Fisket var basen för vad man hade 
på tallriken. När vädret så tillät rodde 
man ut och lade nät och ryssjor. Fång-
sten åt man färsk eller saltade in för 

senare användning. När det var säsong 
fångade man hummer. Det mesta sålde 
man inne i Varberg. Det gav välkomna 
kontanter. 

Skolan och konfirmationen
Skolan låg inne i Varberg. Dit gick man 
till fots. Vårterminen 1910 kom emel-
lertid en lotsbarnskolelärarinna för att 
ute på fyrplatsen ge barnen kunskap. 
Det var Blenda Kristina med flicknam-
net Johansson. Hon kom att gifta sig 
med fyrvaktare Waldner. 

När det var dags för konfirmationen 
gick man till prästen och kyrkan inne i 
Varberg. 

En eftertraktad fyrplats
Skrivareklippan hörde till de fyrplatser 
som var bland de eftertraktade. Flera 
fyrmästare och fyrvaktare gjorde valet 
att stanna här i mer än 10 år. Här fick 
man vatten ur egen brunn och det kor-
ta avståndet till fastlandet förenklade 
post, proviantering och skola för bar-
nen. Här fanns fiske och sjöfågel. Här 
kunde man så småningom hålla sig med 
djur. 

Foto: Ur Cornelius Nyströms album. 
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Personal
Fyren tändes första gången i augusti 
1871. Fyrmästare då var Knut Wilhelm 
von Sydow och fyrvaktare var Lars Au-
gust Olofsson. Det var en stund av både 
högtid och allvar då tändstickan repades 
mot plånet och lågan började lysa. 

Familjen Knut Wilhelm von Sydow 
med hustru Lisa och den då treåriga dot-
tern Anna Karolina Ulrika kom närmast 
från fyrplatsen Hjortens Udde vid Vä-
nern. Där hade Knut Wilhelm varit fyr-
mästare i 5 år. Det var hans första tjänst-
göring i Lotsverket. Han gick direkt in i 
den högsta befattningen, d.v.s. fyrmäs-
tare på en fyrplats, utan att ha varit un-
derställd som fyrbiträde eller fyrvaktare. 
Detta var inte helt ovanligt för en me-
riterad skeppare på handelsfartyg eller 
militär med graden kapten eller högre. 

Nu kom han alltså till Varberg och 
den alldeles nybyggda fyrplatsen Skri-
vareklippan. Samtidigt kom hans under-
ställda fyrvaktare att flytta in i den andra 
av fyrplatsens två tjänstebostäder. 

Fyrvaktare Lars August Olofsson 
kom tillsammans med hustrun Johanna 
Petronella och deras två år gamla flicka. 
Familjen skulle tämligen snart växa till 
med ytterligare två barn. Lars August 
kom närmast från Morups Tånge där 
han år 1857 hade börjat sin bana som 
fyrbiträde. Han stannade på Skrivare-
klippan i 11 år innan han år 1882 flyt-
tade som fyrmästare till Fjordskär. 

Knut Wilhelm von Sydow stannade 
i tre år på Skrivareklippan till år 1874 då 
han slutade inte bara här utan även i Lot-
sverket. Han var då 41 år. Han hade två 
gånger ställts inför rättvisan för att han 
burit hand mot sin underlydande Lars 
August Olofsson. Andra gången rende-
rade det honom 1 månads fängelse. 

von Sydow efterträddes av Martin 
Pettersson. Han kom närmast från Vinga 

Fyrmästare Knut Wilhelm von Sydow 
var med då ljuset i fyren tändes för för-
sta gången. Han stannade på fyrplatsen i 
3 år. Han slog sin personal och fick två 
gånger avtjäna straff för detta.

Martin Pettersson var fyrmästare nummer 
två. Han stannade på fyrplatsen i 5 år. 

Lars August Olofsson var den förste fyr-
vaktaren på fyrplatsen. Han var med då 
ljuset i fyren tändes för första gången. Han 
stannade i 11 år och hann med att se fyr-
mästarna von Sydow och Martin Petters-
son komma och gå samt Gustaf Gilbert 
Öhman komma. 
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Gustaf Gilbert Öhman var fyrmästare 
nummer tre. Han stannade på fyrplatsen 
i 17 år. 

Karl Johan Berghäll var fyrmästare num-
mer fyra. Han började som fyrvaktare 
nummer två på Skrivareklippan. 

Han stannade på fyrplatsen i 27 år, 
först som fyrvaktare i 14 år. Sedan som 
fyrmästare i 13 år.  

fyrplats där han i fyra år tjänstgjort som 
fyrvaktare. Han var gift med Karolina 
Gustafva. Deras äktenskap kom att för-
bli barnlöst. Han kom att tjänstgöra som 
fyrmästare i 5 år på Skrivareklippan in-
nan han utsågs till fyrmästare på Vinga 
och familjen flyttade dit år 1879. 

Fyrvaktare Lars August Olofsson 
fick även se Skrivareklippans tredje fyr-
mästare komma år 1979. Det var Gustaf 
Gilbert Öhman. Han kom närmast från 
Näskubben i norra Roslagen där han va-
rit fyrvaktare i ett år. Han kom tillsam-
mans med hustrun Fredrika Charlotta. 
Deras dotter var då 17 år. Familjen Öh-
man kom att stanna på Skrivareklippan i 
17 år innan han gick i pension. 

Efter 11 år som fyrvaktare på Skri-
vareklippan blev alltså Lars August 
Olofsson år 1882 befordrad till fyrmäs-
tare på Fjordskär och lämnade Varberg. 
Han efterträddes av Karl Johan Berghäll. 
Denne hade börjat sin karriär i Verket 
på fyrplatsen Morups Tånge där han 
stannade i 11 år innan han utnämndes 
till fyrvaktare på Skrivareklippan. Han 
kom tillsammans med hustrun Anna 
Maria. Under deras tid på denna fyrplats 
föddes deras två barn. 

När fyrmästare Gustaf Gilbert Öh-
man lämnade Varberg år 1896 befordra-
des fyrvaktare Karl Johan Berghäll och 
blev den nye fyrmästaren. Deras två poj-
kar hade nu hunnit att bli 11 och 9 år. 

När fyrvaktare Gustaf Gilbert Öh-
man blev fyrplatsens nye fyrmästare 
befordrades samtidigt Anders Gustaf 
Bergö till den nye fyrvaktaren. Han 
hade sedan 1888 varit extra fyrbiträde 
på fyrplatsen. Han hade även tjänstgjort 
åren 1876 till 1878 i samma befattning 
på samma plats. 

När fyrmästare Karl Johan Berghäll 
år 1909 slutade på Skrivareklippan efter-
träddes han i 9 månader av Anders Olén. 

Anders Gustaf Bergö var extra fyrbiträde 
samt fyrvaktare nummer tre. Han stan-
nade på fyrplatsen i totalt 29 år. 
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Olén kom närmast från Klövskär och 
fortsatte till Klövskär som han blev tro-
gen i 23 år. 

Fyrmästare Anders Olén efterträd-
des år 1909 av fyrmästare Cornelius 
Nyström, också denne kom närmast 
från Klövskär, där han tjänstgjort som 
fyrmästare i 8 år. 

Cornelius Nyström kom tillsammans 
med hustrun Helena Ottilia Ottolina 
och deras 6 barn. Ett till skulle komma 
år 1910. På Skrivareklippan kom han 
att stanna i 24 år fram till sin pension 
år 1933. 

Under Nyströms tid kom fyren att 
moderniseras med Lux-ljus för att sena-
re automatiseras med AGA-ljus. Under 
denna tid hade han som medhjälpare i 
tur och ordning fyrvaktare Bergö, An-
dersson respektive Bodén. 

Då fyrmästare Cornelius Nyström 
gick i pension efterträddes han av fyr-
mästare Edvin Leopold Bodén tills fyr-
platsen avbemannades ett år senare. Bo-
dén hade varit fyrplatsen trogen sedan 
år 1921. Då kom han närmast från Pater 
Noster som fyrvaktare. 

Han efterträdde fyrvaktare Olof 
Bernhard Andersson som närmast kom 
från Klövskär. 

På Skrivareklippan var Bodén fyr-
vaktare i 22 år fram till år 1933 då han 
blev fyrplatsens siste fyrmästare innan 
nedläggningen och avbemanningen. Bo-
dén fortsatte sedan som fyrvaktare på 
Hållö innan han blev fyrmästare på Ha-
ken och därefter Tylö. 

Extra fyrbiträde
På boningshusets vind hade fyrmästaren 
ett litet kontor i ena änden. I den andra 
inreddes ett rum där ett extra fyrbiträde 
kunde bo eller användas som klassrum 
och bostadsrum för en lotsbarnskole-
lärarinna. 

Cornelius Nyström var fyrmästare num-
mer sex. Han var fyrplatsen trogen i 24 år. 

Edvin Leopold Bodén var fyrmästare num-
mer sju och den siste i raden på fyrplatsen 
Skrivareklippan. Han hade dessförinnan 
varit fyrplatsens fyrvaktare i 22 år. Han 
var således fyrplatsen trogen i totalt 23 år 
och fram till dess nedläggning. 

Han kom att avsluta karriären som 
fyrmästare på Ven, Haken och Tylö. 

Anders Olén var fyrmästare nummer fem. 
Han stannade på fyrplatsen i 9 månader. 
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Snabbfakta Skrivareklippan
Lat N 57° 6,4’. Long O 12° 13,5’. 
Bemannad 1871-1934. 

Fyrplatsens förändringar
1871 anlades fyrplatsen. Fyren fick 
en dioptrisk planlins av 3:e ordningen 
(1000 mm Ø) och en flervekig rovolje-
lampa. Den visade vitt och rött växel-
sken. Boningshuset hade två lägenhe-
ter om vardera ett rum och kök. 
1892 utbyttes rovoljelampan mot foto-
genlampa med veke. Lysvidden ökade. 
Samtidigt byggdes ett fotogenförråd.
1909 utbyttes fotogenlampa med veke 
mot Lux-ljus. Lysvidden ökade kraftigt. 
1913 utbyttes linsapparaten mot en 
med AGA-ljus och 6:e ordningens 
lins. Fyren automatiserades. 
1934 ersattes fyrplatsen av en ny fyr 
på Subbeberget, placerad syd om 
Varberg, 1 000 m O om inloppet till 
Varberg, utanför Apelviken. Fyren på 
Skrivareklippan monterades ner och 
blev skrot. Fyrplatsen avbemannades. 
Nuvarande karaktär: (släckt och bort-
forslad)

Fyren på Subbeberget. Vykort

Fyren på Skrivareklippan. Vykort från 1903

Carl Rudolf Arbo var extra fyrbiträde på Skri-
vareklippan vintern 1920-1921. Han avslu-
tade sin karriär som fyrmästare på Vinga.

Under vinterhalvåret blev nattjänsterna 
enklare med förstärkning av ett extra 
fyrbiträde. Under somrar blev det enk-
lare att ta ledigt om man kunde få hjälp 
av ett extra biträde. 

En av Cornelius Nyströms söner 
gjorde tjänst i ”Verket”. Åren 1918 till 
1920 tjänstgjorde Henry Nyström som 
extra fyrbiträde. Han kom närmast från 
Varö/Valö och fortsatte till Tistlarna. 

Han efterträddes av Carl Rudolf 
Arbo, som närmast kom från fyrskeppet 
Fladen och fortsatte till Pater Noster. 

Avbemanning. Tack och adjö
21 år efter det att fyren automatiserades 
kom beskedet att fyrplatsen skulle avbe-
mannas. En ny och automatisk fyr hade 
då blivit färdig syd om hamninloppet, på 
det s.k.Subbeberget. 

Den 1:e november 1934 gick en 
63-årig epok i graven. Fyren på Skri-
vareklippan var nu släckt och fyrplatsen 
avbemannad. 

Fyrtornet på Skrivareklippan revs 
och blev skrot. Byggnaderna lånades ut 
till kommunen. 

Red.anm.: Har du foto på någon/några av de 
med ?-tecken markerade fyrvaktarna så ta kon-
takt med Leif Elsby eller redaktören. 
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Internationella fyrdagen - fyrbesök
Barbro & Alf Jacobsson

... hade vi aldrig deltagit i. Sonen som nybliven medlem i Fyrsällskapet 
var entusiastisk. Ja självklart vill jag föja med. Så roligt att ha sällskap som 
hade samma intresse.

Sonen hade sökt på de fyrar som finns 
i vår närhet. De är inte så många här 
i norr, men några finns det ju. Stora 
Fjäderägg t.ex.. Dit har man förut, just 
på fyrdagen, kunnat komma med hjälp 
av båt av något slag om man anmält sig, 
men nej Fjäderäggs fyr var stängd. Den 
är i alltför dåligt skick.

Så sökte vi då på Holmögadd, men 
då måste man ha tillgång till båt och det 
har vi ingen.

Berguddens fyr då på själva Holmön? 
Långt att gå. Men det klarar vi, dock kan-
ske inte så mycket att se, en liten träfyr.

Så vände vi då blicken söderut. Höga 
Kusten och Högbonden, jo det har varit 
intressant länge. Det tar vi! Upp tidigt 
och iväg för att passa båten med avgång 
10.00 från Bönhamn. Sonens GPS visa-
de närmsta vägen, krokiga smala grusvä-
gar, men oerhört vackert. Vi hann fram 
i god tid. Vacker färd över med sällskap 
av några passagerare till. Så klev vi på 
den branta stigen, klättrade på många, 
många trappsteg och så var vi då uppe. 

Hisnande utsikt, men fyren den var 
STÄNGD. Ett par från Vätö som åkt en-
kom för att se just Högbonden kom vi 
att tala med. Mannen var mycket upp-
rörd. Föreståndaren på vandrarhemmet 
beklagade, men hade inte haft någon 
nyckel på hela sommaren och visste inte 
varför. Nåja det var som det var. 

Sonen hade sett en liten skylt 
MUSEUM beläget i bottenplanet av 
fyrbostaden. Vi letade oss dit. Dörren 
var stängd, men vi tog oss ändå in och 
fann ett fint litet museum om hur allt 
varit och bilder av den personal som 
bott och verkat här.

Vad göra sedan? Vi hade tänkt 
stanna större delen av dagen, men nej 
det kändes inte lockande då allt var som 
det var. Ett litet fika hann vi med innan 
båten vid tolv gick och därvid kom vi 

Högbondens fyrmuseum

   Delar av Högbondens gamla linbana
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att tala med paret Malm från Vätö. De 
pratade sig varma om Lungö som de be-
sökt dagen innan. De hade blivit hämta-
de och sedan fått en fantastisk guidning. 
Åk dit! Visst ville vi det. Där arbetade 
min farfar, Erik W. Englund, i begynnel-
sen av sin karriär och där bodde de som 
nygifta mellan 1901 och 1905. Farmor 
hette Amanda. Så spännande! Vi fick 
telefonnummer till Lennart von Post, 
ringde och visst vi skulle bli hämtade vid 
Lungö brygga på Hemsön.

Vi ”dängde” iväg dit och där stod 
Lennart och väntade. Han beklagade att 
det sjöade en del, men vad betydde det. 
Vi fick en helt fantastisk eftermiddag. 
Lennart guidade hela vägen, berättade 
om husen, om ön, om allt och där stod 
fyren. Så grann och så imponerande då 
vi hörde om allt arbete och det mest im-
ponerande, FYREN ÄR ÅTER TÄND.  
Vi tittade på utställningen längst ner 
medan Lennart berättade om hur hans 
familj och vänfamiljen köpt fyrplatsen 
och sedan tillsammans renoverat den bit 
för bit. Hur de funnit delar och ritningar 

här och där och kompletterat. Natur-
ligtvis klättrade vi upp i fyren och fick 
ta del av den väldiga utsikten. Bredvid 
fanns fundamentet till den fyr min farfar 
helt säkert klättrade i.

Just nu höll man på med att renove-
ra utsidan på ladugården. Jag visste inte 
ens att det inte bara var på Örskär mina 
farföräldrar haft djur utan även här.

Då och då sa Lennarts hustru ”Här 
gick säkert din farmor” på vägen mot la-
dugården, mot jordkällaren och all an-
nanstans. Så fantastiskt det kändes!

Kapellet hann vi inte till den här 
gången. Där begravdes farfars och far-
mors äldsta barn sedan han fått blodför-
giftning och dött. Det besöket får vi göra 
nästa gång.

Så skjutsades vi tillbaka till Hemsön 
medan Lennart berättade om alla vikar 
och allt vi såg.

Vi åkte hem till Gräsmyr helt upp-
fyllda av det vi upplevt. 

En så fantastisk Internationell fyrdag.

Lungö fyr

Lennart von Post vid fyrens prisma
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Rapport från den Internationella Fyrdagen/helgen 
16-17 augusti 2014

Redan år 2003 arrangerade Svenska Fyrsällskapet den Internationella Fyrdagen för för-
sta gången i Sverige. Svenska Fyrsällskapet står därmed för tolfte året i rad som organi-
satör och initiativtagare till Fyrdagen. Vi kan tyvärr konstatera att vi aldrig sedan starten 
2003 har haft så dåligt väder som i år. Efter en fantastisk sommar började det regna, 
hagla och blåsa vansinnigt mycket och vi gissar att vi förlorade c:a 4.000 besökare ge-
nom onormalt helgväder. Nu skall vi inte vara negativa ty trots det urusla vädret kom 
drygt 7.400 tappra besökare till 67 öppnade fyrar vilket inte alls är dåligt. En handfull 
fyrplatser hade till och med fint väder och ett par mindre slog även sina besöksrekord. 

Som organisatör av Fyrdagen vill Svenska Fyrsällskapet framföra ett stort tack till 
alla lokala fyrföreningar, hembygdsföreningar, frivilliga entusiaster samt inte minst 
Sjöfartsverket som hjälpt oss genomföra 2014 års Internationella Fyrdag. Utan er 
vore det inte möjligt att fira Sveriges fyrar. Vi har nu firat dagen under 12 år och 2003 
öppnades 33 fyrar med 2.500 besökare, 2004 öppnades 52 med 4.500 besökare, 
2005 öppnades 57 med drygt 6.800 besökare, 2006 öppnades 62 med drygt 5.000 
besökare, 2007 öppnades 63 med drygt 5.900 besökare, 2008 öppnades 57 med 
drygt 4.600 besökare, 2009 öppnades 72 med drygt 9.800 besökare, 2010 öppnades 
71 med drygt 9.000 besökare, 2011 öppnades 72 med drygt 12.200 besökare, 2012 
öppnades 74 med drygt 11.200 besökare, 2013 öppnades 75 med 11.600 besökare 
och i år 67 fyrar med drygt 7.400 besökare. Planen var att öppna ytterligare 7 fyrar 
men dessa måste hållas stängda för reparation eller av annan anledning.

Kullen hade flest besökare c:a 1.550 och därefter kom Ölands Södra Udde med c:a 
700, Ölands Norra Udde c:a 500, Bönan 315, Finngrundets fyrskepp 300, Hållö 270, 
Landsort 235, Nolhagen i Mariestad och Falsterbo 200 vardera, Vinga 190, Stora 
Karlsö 163, Malmö Inre + Yttre 148, Segerstad 140, Häradskär och Garpen 110 var-
dera, Morups Tånge 104, Bjuröklubb och Stavik 100 vardera, Huvudskär 98, Snurran 
på Bohus Malmön 92, Söderarm 90, Väderöbod 82, Ulebergshamn 80, Sandham-
maren och Storjungfrun 75 vardera, Rataskär och Arholma båk 72 vardera, Gotska 
Sandön 71, Hästholmen, Pite-Rönnskär och Svenska Högarna 70 vardera, När 67, 
Brämön 66, Grynge ensfyrar 65, Hoburg 64, Fårö 57, Donsö Huvud 48, Bergudden 
45, Grönskär 44, Hanö 43, Stenkyrkehuk 39, Vanäs Udde 37, Hallands Väderö 36, 
Bungeör och Holmögadd 34 vardera, Örskär 33, Nordkoster 32, Agö 31, Lungö 29, 
Utklippan 24, Bråten och Måseskär 22 vardera, Hammarö Skage 21, Gåsören och 
Högbonden 20 vardera, Utlängan 17, Ingrunden 12 samt Rödkallen, Arkö båk, Öster-
garnsholm, Smygehuk, Nidingen, Skalla, Malö, Valö, Fotö ensfyrar och Pater Noster 
0-10 vardera. De som vi tyvärr inte kunde öppna i år var: Stora Fjäderägg, Limö, 
Djursten, Ystad, Tylö, Ursholmen och Harnäsudde men de kommer igen nästa år.        

Den av Svenska Fyrsällskapet anordnade Fyrdagen firas på många platser och berör 
många människor. Det skrivs och talas mycket om landets fyrar och fyrhelgen i tid-
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ningar, radio och på TV både före, efter och under händelsen. Fyrar/fyrplatser blir 
omtalade vilket är viktigt då det hjälper oss att göra fyrar, fyrplatser och andra unika 
sjömärken kända så att de kan bevaras för framtiden som ett unikt maritimt kulturarv. 

Oberoende av Svenska Fyrsällskapet, men samtidigt som oss, bemannade radioama-
törer 22 svenska fyrplatser, varav vi öppnade 12 för våra besökare. Radioamatörerna 
kunde i teorin tala med totalt 544 radiobemannade fyrplatser i 56 länder runt hela 
världen. http://www.illw.net

Vad jag vet firades den Internationella Fyrdagen i: Australien, Canada, England, Fin-
land, Irland, Scotland, Sverige, USA och Wales men det var antagligen fler länder som 
deltog. Trots det dåliga vädret kanske vi även i år har haft fler fyrplatser öppna och 
fler besökare än alla andra länder. Fyrintresset i Sverige är mycket stort och ökar. Det 
är glädjande att flera har sänt oss positiva rapporter som de kanske skrivit i lä någon-
stans mellan regnskurarna. På vissa fyrplatser bjöds på fika och bröd, på vissa kunde 
man köpa kakor eller våfflor med sylt och grädde, på andra grillades korv, några ar-
rangerade poängpromenader eller frågesporter med priser, några hade utställningar, 
föredrag eller filmvisning om sin fyrs historia.   

År 2015 på söndag 16 augusti organiserar Svenska Fyrsällskapet nästa Internationella 
Fyrdag och man kan även fira både lördag 15 och söndag 16 augusti vilket då kallas 
den Internationella Fyrhelgen. Om någon enstaka fyrplats har problem att fira detta 
datum ber vi att ni snarast kontaktar oss. Kanske kan vi då fira fyrdagen tidigare under 
sommaren på denna fyrplats.  

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

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

Esbjörn Hillberg (031-972148), esbjorn@hillberg.com, (www.fyr.org)

Har du bytt adress?
Om du har bytt adress eller andra kontaktuppgifter som t.ex. mail-adress,  
telefonnummer eller kanske har postnumret ändrats. Anmäl detta till Ulla 
Hillberg antingen på mail till ulla@hillberg.com eller på tel. 031-97 21 48. 

Ulla sköter vårt omfångsrika medlemsregister och vill gärna ha det up to date.

       Redaktören



20

Panamakanalens fyrar blev AGA:s genombrott
Mats Carlsson-Lénart (text & foto där inte annat anges)

I år fyller Panamakanalen, genvägen mellan världshaven, 100 år. Den 77 
kilometer långa sträckan mellan Stilla havet och Atlanten kantas av fyrar av 
olika slag, levererade av svenska AGA 1912-14. Ordern på Panamakanalens 
fyrar anses ha haft oerhört stor betydelse för AGA-koncernens fortsatta 
framgångar och utveckling.

Det är en lite lustig upplevelse att färdas 
längs Panamakanalen i bil eller med tåg. 
Rätt vad det är dyker större och mindre fy-
rar upp längs vägen. Och vad de flesta inte 
vet är att dessa fyrar i djungeln har svensk 
anknytning, de levererades nämligen från 
AGA på Lidingö – som en av detta före-
tags första riktigt stora beställningar. 

Drömmen om en kanal över Panama-
näset föddes tidigt, kanske redan när den 
spanske upptäcktsresanden Vasco Núñez 

de Balboa år 1513 som förste europé 
nådde fram till Stilla havet från öster. 

Den förste med verkliga planer att 
bygga en förbindelse mellan världshaven 
över det smala näset var Simon Bolivar, 
grundaren av landet Gran Colombia som, 
inspirerad av USA, ville skapa en union av 
alla sydamerikanska stater, eventuellt med 
huvudstad på Panamanäset. I Bolivars 
tjänst fanns svensken J J Fahlmark (född i 
Västerås 1799) som i slutet av 1820-talet 

I Gatun, vid Panamakanlens atlandmynning, möts man inte bara av slusstrappan utan 
också av ett 27 meter högt fyrtorn alldeles intill kanalen. Svenska AGA fick 1912 den 
prestigefyllda beställningen av fyrarna och bojarna till kanalen som dramatiskt kortade 
sjövägarna på västra halvklotet.                                                           Foto: Robert Ciavarro
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ritade den första kartan över näset och på 
vilken Fahlmark också föreslog mynningar 
för en framtida kanal på stillahavs- respek-
tive atlantsidorna av näset. Men Simon 
Bolivar dog året efter att kartan var fär-
dig och de stolta planerna på en stor syd-
amerikansk union rann ut i sanden, liksom 
planerna på en Panamakanal. 

Det blev i stället USA och ameri-
kanska intressen som kom först att för-
verkliga drömmen om en genväg mellan 
oceanerna. Det var dock inte en kanal 
utan en järnväg som år 1855 öppnades 

mellan Panama City och den nyanlagda 
hamnstaden Aspinwall (nuv. Colon) vid 

Fyr vid väg- & järnvägskanten - i när-
heten av Miraflores-slussarna

Fresnel-linsen från fyren Isla Grande här-
rör från det misslyckade franska kanalbyg-
gesförsöket på 1880-talet och finns numera 
på Kanalmuseet i huvudstaden Panama. 

Gamboa Southbound Front är en av de ursprungliga fyrarna längs Panama-kanalen som 
dragits in och ersatts av en annan fyranordning. 
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atlantkusten. Amerikanerna hade ny-
ligen utvidgat USA i väster, inte minst 
genom kriget mot Mexiko 1846-48 i 
vilket bl.a. Kalifornien blev en del av 
Förenta staterna. Men några järnvägar 
fanns ännu inte över den amerikanska 
kontinenten och ett vanligt sätt att resa 
mellan östra och västra USA i början 
och mitten av 1800-talet var med båt 
via Panama, även om denna rutt innan 
Panama Rail Roads tillkomst innebar en 
ansträngande färd med åsna eller häst på 
slingrande stigar genom Panamanäsets 
tropiska djungel. 

Efter att den första transkontinentala 
järnvägen i Nordamerika öppnats 1869 
minskade för en tid USA:s intresse för 
Panama. Men de växande internatio-
nella handelsintressena ville gärna ha 
en genväg till Amerikas västra kuster. 
Fransmännen hade just fullbordat en 
kanal genom öknen mellan Medelhavet 
och Röda havet och i ett slag gjort vä-
gen mellan Europa och Asien oerhört 
mycket kortare. 

Suezkanalens skapare var diploma-
ten Ferdinand de Lesseps. År 1879, tio år 
efter att Suezkanalen invigts, åtog sig den 
74-årige de Lesseps att leda det franska 
projektet att äntligen förverkliga en 
kanal även över Panamanäset. Utan att 
själv ha besökt Panama bestämde sig 

de Lesseps för att Panamakanalen skulle 
vara som Suezkanalen, en slussfri kanal 
– ett konstgjort sund! I den flacka sand-
öknen väster om Sinai var detta naturligt 
men Panamanäset var starkt kuperat och 
markförhållandena var mycket mer svår-
behärskade. Det blev en hopplös kamp 
för de tiotusentals arbetare som under 
oerhörda lidanden av olika slag försökte 
förverkliga det som Ferdinand de Lesseps 
önskade från sitt kontor i Paris. Det gick 
inte alls att gräva sig ner genom näset 
och 1887 gjorde det franska panama-
kanalbolaget konkurs. 

Under tiden hade amerikanerna på 
nytt börjat intressera sig för en kanal i Cen-
tralamerika. USA:s betydelse som en av 
världens spirande ekonomiska och militära 
stormakter ökade i slutet av 1800-talet och 
efter det spansk-amerikanska kriget 1898 
blev dessutom Filippinerna en amerikansk 
koloni och Kuba en slags lydstat under 
USA. Washington hade både ett stort mi-
litärt och ekonomiskt behov av en kanal 
genom Centralamerika. USA diskuterade 
och förhandlade på 1880- och 90-talen 
med Nicaragua om att låta bygga en kanal 
där, men lösningen blev till slut att USA år 
1902 köpte det övergivna franska projektet 
i Panama, samtidigt som USA underblåste 
en revolution på Panamanäset som sedan 
1821 varit en del av Colombia. 

De nya slusstrappornas skjutportar är höga 
som tiovåningshus. Här uppställda på 
Atlantens strand i väntan på montering.

Slussarna i den nya ”superkanalen” byggs 
för 400 m långa och över 50 m breda fartyg.
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Panama blev 1903 ett självständigt land 
under amerikanskt beskydd och inflytande. 
Senare samma år skrevs avtalet mellan 
USA och Panama gällande Kanalzonen, att 
USA fick suveränitet över det område mitt 
i landet där kanalen skulle byggas. 

Det gigantiska kanalbygget återupp-
togs (mellan de vikar i Atlanten respek-
tive Stilla havet som svensken Fahlmark 
75 år tidigare pekade ut på sin karta). de 
Lesseps fixa idé om ett konstgjort sund 
genom näset övervägdes märkligt nog 
även av amerikanerna till en början men 
rätt snabbt kom man fram till att slus-
sar var nödvändiga och att det skulle bli 
nödvändigt att skapa en stor konstgjord 
sjö på kanalens högsta nivå (27 m) för 
att ha tillräckligt med vatten i den stora 
kanalen året runt.

Tio år tog det för amerikanerna att byg-
ga Panamakanalen. Från 1907 ställdes pro-
jektet direkt under USA:s armés ledning. 
En av de amerikanska ingenjörsofficerarna 

som tjänstgjorde vid Panamakanalbygget 
var den i Borlänge år 1885 födde Oscar 
Solbert som senare i livet blev general och 
även direktör i Eastman Kodak-koncernen. 
En annan svensk koppling till kanalen var 
de elektriska drag- & bromslok som än idag 
är ett karakteristiskt inslag vid slussarna i 
Panamakanalen. Dessa lok konstruerades 
av ingenjören Carl Larson på General Elec-
tric. Larson var född och uppvuxen utanför 
Grästorp i Västergötland och arbetade på 
varv och verkstäder i Göteborg innan han 
emigrerade till USA.

Det världskända trollhätteföretaget 
Nohab levererade de väldiga skruvarna 
till Panamakanalens slussar. 236 skruvar 
som vägde 910 kilo styck! Men det främ-
sta svenska bidraget till den i år 100-års-
firande Panamakanalen var utan tvekan 
fyrarna. USA ville ha ett fyrsystem som 
inte var onödigt personalkrävande. En 
som på ett tidigt stadium förstod vilket 
stort PR- och prestigevärde det skulle ha 

Ensfyrarna vid Buena Vista har lett fartyg genom Panamakanlen i 100 år.
Foto: Larry Myhre/Flickr
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att ta hem en sådan beställning var Axel 
Nordvall, AGA:s grundare men från 
1904 blott dess försäljningsdirektör.

”Inga kostnader får hindra AGA 
att göra denna affär till en succé”, skrev 
Nordvall i ett brev till sina kollegor i 
AGA:s direktion.

Dr. Gustaf Daléns utveckling av sol-
ventilen och klippfyren kring 1904-06 
i det nystartade lilla företaget AGA:s 
verkstad i Järla i Nacka banade väg för en 
svensk exportsuccé. Axel Nordvall började 
redan 1907 att resa runt världen för att de-
monstrera och saluföra Daléns AGA-fyrar. 

De amerikanska kontinenterna stod 
högt upp på listan och 1907 etablerade 
AGA ett dotterbolag – American Gas-
accumulator – i Philadelphia, vilket var 
en förutsättning för att kunna ta hem 
amerikanska statsbeställningar. Nordvall 
odlade tidigt viktiga kontakter bland 
många länders fyrmyndigheter och en 
av de allra viktigaste var Arthur V Cono-
ver, vice chef för Bureau of Lighthouses i 
USA:s handelsdepartement. År 1912 tar 

Conover steget från högt uppsatt stats-
tjänsteman till direktör i svenska AGA:s 
amerikanska dotterbolag. 

Ungefär samtidigt tar AGA hem be-
ställningen på alla fyrar och bojar till Pana-
makanalen, tidens stora spjutspetsprojekt 
i världen. Ordern var värd 250 000 dol-
lar, c:a 700 miljoner kronor i dagens pen-
ningvärde. Panamaframgången fick AGA:s 
aktiekurs på Stockholmsbörsen att snabbt 
mångdubblas och nådde ”bisarra nivåer” 

De elektriska loken som manövrerar fartygen i de gamla slussarna är ett karakteristiskt 
inslag vid Panamakanalen. 

Svenska Oberon och kryssningsfartyget 
Regata (hemmahamn Majuro) sida vid 
sida i Miraflores-slussarna.
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som Nya Dagligt Allehanda beskrev si-
tuationen i juli 2012. Bakgrunden var en 
närmast obegränsad tro på marknaden 
att AGA:s panamaframgång skulle sälja 
Daléns fyrsystem i alla världens länder, vil-
ket ju skulle visa sig till stor del stämde. 

Panamafyrarna och -bojarna tillver-
kades på Lidingö men skeppades sedan 
till USA där dotterbolaget American 
Gasaccumulator genomförde själva den 
formella leveransen. När det första offi-
ciella fartyget passerade genom kanalen 
den 15 augusti 1914 var alla fyrar och bo-
jar på plats. En del av de c:a 35 fyrarna var 
höga torn av klassiskt fyrsnitt och själva tor-
nen hade förstås byggts på plats men fyran-
ordningarna var signerade AGA och krävde 
inga fyrvaktare.

Man ska dock komma ihåg att Panama-
ordern långt ifrån var den första framgång-
en för AGA. Svenska Lotsverket började 
samarbetet med och inköpen från AGA 
redan 1905 och från 1907 var många 
länders fyrinstanser intresserade av AGA-
fyrar. Axel Nordvall reste på heltid i fem 
år och tog hem många beställningar, inte 
minst i riktigt fjärran länder. Exempelvis 
Chile som hade ett stort behov av obe-
mannade fyrar för utplacering längs lan-

dets långa och mycket sönderskurna kust. 
Redan 1910 beställde den svenskfödde 
chilenske kommendören Albert Holm-
gren AGA-systemet för sitt lands räkning.

En annan sak att komma ihåg är att 
inte riktigt alla fyrar som man idag ser un-
der en passage på Panamakanalen bygg-
des av amerikanarna och utrustades med 
AGA-system. Under sitt misslyckade för-
sök att bygga kanalen på 1880-talet hann 
fransmännen bl.a. uppföra den 33 meter 
höga fyren på Toro Point, på västra sidan 
av kanalens atlantmynning. 

Parallellt med det stora 100-års-
firandet av Panamakanalen byggs även 
en ny slussled intill den gamla. Fr.o.m. 
c:a 2016 ska det bli möjligt för be-
tydligt större fartyg än idag att pas-
sera över Panamanäset. Men det är bara 
själva slusstrapporna med anslutnings-
sträckor som är nya, på övriga delar av 
kanalen ska de stora fartygen samsas med 
de lite mindre. De gamla slussarna kom-
mer nämligen att finnas kvar jämsides 
med den nya ”superkanalen”. Enligt upp-
gifter kommer inte någon av de historiska 
fyrarna från 1912-14 att behöva rivas el-
ler flyttas på grund av det nya slussbygget 
som inleddes 2007.

Det finns c:a 35 fyrtorn av olika storlekar och utseenden längs den 100-årsjubilerande kanalen.
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Greenwich och Trinity House
Leif Elsby text och bild (om inget annat anges)

För att klara försörjningen av de brittiska öarna behövdes import av varor 
och förnödenheter. För det krävdes hamnar. Det krävde också att imperiet 
inte bara hade makt över haven utan även att det behärskade den ädla 
konsten att navigera. ”Rule Britania, Britania rule the sea …”. 

Docklands
Imperiets huvudstad förbinds med 
Nordsjön genom floden Themsen. Ebb 
och flod gör vattnet strömt. Dessutom 
skiljer nivån upp till sju meter. Det är 
nästan overkligt för en nordbo. För att 
landa lasten krävs hamn. Nedströms 
regeringskvarteren byggdes stora bas-
sänger för fartygen att gå in i vid hög-
vatten. Sedan stängdes slussporten och 
de kunde under ordnade former lossas 
även vid ebb. Här fanns lagerbyggnader, 
varv, bostäder och glädjehus. Kommer-
sen var livlig och moralen låg. Docklands 
hade ett skamfilat rykte. 

Från början av 1800-talet till mitten 
av 1900-talet utgjorde Docklands värl-
dens största hamn. Kriget for illa åt Lon-
don och Docklands. Återuppbyggnaden 
av hamnområdet skedde långsamt, om 

alls. Fartygen hade blivit större och kunde 
bara anlöpa djupare hamnar. Docklands 
förföll och blev slum.

Men centralt placerad mark är alltid 
värdefull. Området ”sanerades”. Det fick 
moderna kommunikationer. Kontor och 
bostäder sköt i höjden. Höghusen fick 
glasade fasader. Docklands har nu en sky-
line som konkurrerar med den för City. 
Även finansmarknaden har flyttat hit och 
utmanar den i London City.

Vy över Themsen från segelfartygens tid. Regeringskvarteren ligger till vänster utanför 
bild. På bortre stranden ligger Docklands. Närmast ligger dockan S:t Katherine´s. I högra 
kanten i bilden, vid vänstersvängen, ligger området Greenwich. 
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Mitt emot Docklands ligger området Greenwich med pampiga, officiella byggnader och det be-
römda observatoriet. Här finns Cutty Sark, en fullriggad clipper som var en av de snabbaste på 
traden för handeln med te. Här finns ett bostadsområde för dem med lite tjockare plånböcker. 
Här ligger National Maritime Museum, det kanske största i sitt slag i världen.

Museet ligger i en vacker park mellan Themsen och observatoriet. Ingången till den ståtliga 
byggnaden omges av två ankare i jätteformat. Inträdet var gratis. Den bjöd Hennes Majestät 
Drottningen på! Vi tackar och bugar!

Utställningen om Trinity House 
Museet har fler föremål än vad man har 
möjlighet att visa och kompletterar där-
för de fasta utställningarna med tema-
utställningar. När Maria och jag var där 
visades en om Trinity House, som firade 
500 år. Gratulerar! Trinity House är den 
engelska ”kollegan” till Sjöfartsverket. Ut-
ställningen gav en exposé över de senaste 
drygt 100 åren. 

Trinity House har hand om lots- 
och fyrväsendet i England, Wales, på 
kanalöarna samt i Gibraltar. Men inte 
till exempel i Skottland och på Irland. 
Den bildades för att öka säkerheten på 
Themsen. Här följer en beskrivning i 
några bilder.

Vid entrén visades linsen till fyren 
Tarbatt. Fyren stod färdig 1830 efter 
ritningar av Robert Stevenson. Denna 
lins från 1891 konstruerades av David 
Alan Stevenson. Ena halvan består av 
trumlins, den andra består av ett antal 
fack med planlinser.

Två paraboliska reflektorer. Den 
vänstra är från sent 1700-tal. Små bitar 
spegelglas har klistrats fast i en skål av 
trä. Den högra är från sent 1800-tal 
och användes bland annat på fyrskepp. I 
spegelns fokus satt en brännare med veke. 

Greenwich 
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Farligheter i öppet vatten markerades med bemannade fyrtorn på ”styltor” när så kunde 
ske, övriga med fyrskepp eller med obemannad boj med fyrljus. Här som modeller. 

Elektriskt bågljus använt i fyren Lizard. 
Tillverkat av Barbier & Benard, Paris 
1878. I gapet mellan kolstavarna brann en 
intensiv ljusbåge av samma slag som i en el-
svets. Bågljuset kom aldrig till användning 
i mer än ett fåtal fyrar i världen. 

”Arbetsbåten” Galatea byggdes i Polen för 
Trinity House och sattes i tjänst 2007. Den 
utrustades med finesser som dynamisk 
positionering, helikopterdäck och en kran 
med kapaciteten 30 ton. Fartyget används 
för underhåll av bojar och kartläggning 
under vattnet. Här en modell.

Ett av David Hood förbättrat utförande 
av brännare för förgasad fotogen. Jämför 
LUX-brännare. Ett uppvärmt glödnät med 
vissa salter sänder ut ett intensivt, vitt ljus 
då det hettas upp. Detta exemplar var från 
1922 och i bruk fram till 1975. 
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Observatoriet, byggt för sjöfarten
Ett antal hundra meter från museet, på 
kullens högsta topp, ligger ett par bygg-
nader samlade. Trots sin berömmelse är 
de oväntat små. De inrymmer själva ob-
servatoriet, den kunglige astronomens 
före detta bostadshus samt byggnader 
som idag används för utställning, serve-
ring och shop. Och därutöver ett nybyggt 
planetarium. 

Varje land med självaktning har haft 
sin egen noll-meridian. För Sverige gick 
den genom Stockholm, för Österrike-
Ungern genom Wien. För Britannien gick 
den genom Greenwich. Liksom att ekva-
torn är gränsen mellan det norra och det 
södra halvklotet så markerar noll-meri-
dianen gränsen mellan det östra och det 
västra. Sedan 1750 går här gränsen mel-
lan öst och väst för britterna. Genom ett 
internationellt beslut år 1875 blev den 
det även för övriga världen. Sedan dess 
kan koordinaterna anges entydigt för alla 
platser på planeten Jorden.

Förr bestämde man sin position ge-
nom att använda sextant, klocka och 
tabeller. Då hade man sin ”höjd” och 
”längd”. Nu får man den med GPS. Men 
även den kräver ett definierat gradnät. 
Tänk om observatoriet hade byggts nå-
gon annan stans. Då hade gradnätet fått 
göras om för hela världen!

Tiden har varit viktig och är så ännu 
idag. Relativt tidigt hade man lärt sig att 
bestämma sin position beträffande nord 
- sydligt läge, det vill säga sin latitud eller 
”höjd”. För att mäta solhöjden hade man 
astrolabium, jakobstav och på senare tid 
sextant och oktant. Men att mäta öst - 
västligt läge, longituden eller ”längden”, 
det var även på land en utmaning och 
som ganska ofta skedde med betydande 
felvisning. Man behöver nämligen veta 
tiden för, och tidsskillnaden mellan, olika 
orter. Problemet var att göra klockor som 
visade rätt även under och efter transport.

Genom observatoriet, och med fortsättning 
på planen utanför, är meridianen markerad 
med en linje. Många fotograferar här sina 
nära och kära. 

Observatoriet grundades år 1675 av kung 
Charles II. Syftet var att ”finna orters 
longitud och förbättra navigation och 
astronomi”. Den förste astronomen var 
John Flamsteed. 

På observatoriet visades stationära pen-
delur med mycket noggrann visning och som 
använts där. Nu är de ersatta av atomur.
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Man hade lärt sig att göra mekaniska ur 
med en pendel som tickade fram och 
tillbaka. Man hade lärt sig att göra så att 
pendelns längd inte ändrades när tempe-
raturen ändrades. Dessa ur kunde få en 
visning med stor exakthet och kunde till 
exempel på ett observatorium användas 
för att visa tid - och för att kunna ta tid. 
Men att använda dem ombord på ett 
fartyg var inte till att tänka på. Där be-
hövdes något annat. För att stimulera ny-
tänkande utfästes en belöning med stora 
penningsummor, från mycket till något 
mindre, beroende på resultat. Tredje pris 
krävde en felvisning inte större än ± 3 
sekunder per dygn.

Urmakaren John Harrison konstru-
erade ett sjödugligt ur kallat H1. Det fick 
1736 följa med på en resa Plymouth – 
Lissabon T.o.R. Uret visade tiden mycket 
bra - men inte tillräckligt bra för första 
pris - men väl ändå för en lägre prissum-
ma. Det gav honom pengar till att fort-
sätta med nya konstruktioner. De gjordes 
i mässing, som var ett relativt dyrt ma-
terial. Med den fjärde, kallad H4, nåddes 
målet. En kopia av H4 anförtroddes kap-
ten James Cook på hans tredje världsom-
segling.

Ur, som var sjödugliga och hade en 
noggrann visning, kom att kallas krono-
metrar. H4 kan sägas vara den första. Brit-
terna försökte hemlighålla konstruktio-
nen för att på så vis ha fördel över de vida 
vattnen. Men så småningom blev den till 
allmän kunskap.

Men uren behövde kontrolleras och 
”ställas”. Hur att göra? Jo. På toppen av 

John Harrison´s skapelse H1 vägde 33 
kg och visade under en provresa till sjöss 
en dittills oöverträffad noggrannhet. Foto: 
National Maritime Museum. 
En kopia av H1 visades på observatoriet. 

Denna kula hissas upp halvvägs klockan 1255. Den hissas i topp klockan 1258. Den 
släpps ner exakt klockan 1300 (GMT på vintern, brittisk sommartid på sommaren).

H4 var ”liten” till skillnad från sina 
föregångare. Den var ”bara” 13,2 cm 
i diameter. 1761 följde det med HMS 
Deptford på en resa Portsmouth – Jamaica 
T.o.R. H4 uppfyllde kraven för 1:a pris 
men på grund av rivalitet erhöll Harrison 
prispengarna först 12 år senare. 

Foto: National Maritime Museum
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observatoriets före detta bostadshus, 
uppkallat efter astronomen Flamsteed, 
sitter en tidkula med sin mekanism. Den 
blev klar år 1833. När kulan släpps ner är 
tiden exakt klockan 13, allt enligt tiden 
i Greenwich. Alla som kunde se kulan 
använde signalen för att ge sina kronome-
trar rätt visning. De tabellverk som an-
vändes för (astronomisk) navigation var 
nämligen beräknade efter GMT.

Hur få ett imperium att mäta lika? På 
vägen upp till observatoriet finns en ur-
tavla. Där kan var och en få tiden med en 
felvisning av högst ± 0,5 sekunder. Under 
den finns ett antal likare, det vill säga nog-
granna mått. De anger längderna en brit-
tisk yard, två brittiska fot, en fot, sex tum 
och tre tum. Så det är bara att ta sig dit 
och rätta sig därefter!

Idag går det forna imperiet över till 
metersystemet, som sedan 1800-talet an-
vänds i en stor del av övriga världen. För-
ändringen går långsamt, eller som man 
säger: ”Britain goes metric, inch by inch”.

Efterlysning av kassunfyrsbilder

Om du går in på vår hemsida www.fyr.org och klickar på knappen ”Fyrlexikon” 
så ser du vad som hittills åstadkommits. 

Om du klickar dig vidare till ”kassunfyr”, så ser du att bilder saknas på många 
kassunfyrar. Du får gärna sända mig sådana antingen i digital form eller som 
papperskopior. Papperskopior får du naturligtvis tillbaka efter att de skannats.

 Jag tar mig friheten att enväldigt välja ut vilka bilder som tas in. 
Om de publiceras så anges de med ditt namn som upphovsman.
Tack för att du deltar och därmed hjälper till att utveckla lexikonet!

Bilder sänds till leif.e.elsby@gmail.com (obs e:t) eller till
Leif Elsby, Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil (tel. 0523-22139).

      Leif Elsby
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Fyrhuset i Skälderviken
Ulf Wade Andersson

I Lotsstyrelsens underdåniga berättelse från år 1884 kan man läsa att ett 
gråmålat fyrhus blivit uppfört vid den norra hamnarmen i Skälderviken. Ett 
fyrhus försett med linsapparat av 6:e ordningen, uppsatt i en lykta på husets 
gavel. Fotogenbelysning med växlande rött och vitt sken.

År 1935 byttes fotogenlampan ut mot 
elektrisk belysning och fyrkaraktären 
ändrades till att endast visa vitt klipp-
sken. År 1955 färdigställdes de nya fy-
rarna, Ängelholm nedre och övre som 
då ersatte fyrhuset vid Rönneåns utlopp 
efter drygt sjuttio år i drift.

Under senaste året har det gamla fyr-
huset fått nytt liv. Fyrhusets vänner bil-
dades i fjol och i år har dörren öppnats 
för allmänheten.

Jag blev nyfiken på det gamla fyrhu-
set och besökte Skåne en av de soligaste 
och varmaste dagarna i juli månad. Sven 
Anders Nilsson som driver STF´s vand-
rahem i Magnarps hamn var min första 

kontakt. Sven Anders som är född och 
uppvuxen i Skälderviken berättade att 
han under 1970-talet hade sin båt nära 
fyrhuset. Tillsammans med några båt-
kompisar tog Sven Anders initiativ till att 
rusta upp fyrhuset. De fick 5.000 kronor 
i bidrag från Länsantikvariet i Kristian-
stad. Fyrhuset målades och inreddes bl.a. 
med några äldre bilder på segelskutor 
som i slutet av 1800-talet hämtade säd 
och betor vid hamnen i Skälderviken. 
Den norra hamnarmen var utskeppnings-
hamn för dessa produkter fram till slutet 
på 1890-talet då ånglokstrafiken på väst-
kustbanan tog över dessa transporter.

Ordföranden Christine Hansson i 
Fyrhusets vänner välkomnar.

Det upprustade fyrhuset med fyrlyktan.
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Sven Anders berättade också att fyrhuset 
använts av Ängelholm-Skäldervikens Se-
gelsällskap i samband med segeltävlingar. 
Båtentusiasterna använde även huset för 
att fira midsommar eller en kopp kaffe 
efter dagens båttur, men av olika anled-
ningar blev efter hand tyvärr besöken i 
fyrhuset inte så ofta förekommande.

Efter ett givande samtal med Sven 
Anders körde jag till hamnen i Skäl-
derviken för att träffa Christine Hans-
son som är ordförande i Fyrhusets 
vänner. Vi besökte fyrhuset tillsam-
mans och väggarna i detta charmiga 
lilla hus som i år blir 130 år har många 
intressanta historier att berätta.

Fyrhusets vänner är en ideell före-
ning med femtio medlemmar. Under 
det senaste året har huset fått en väl-
behövlig uppfräschning genom med-
lemmarnas försorg. Fyrhusets vänner 
har låtit öppna upp för allmänheten 
och i sommar har två kända konstnä-
rer haft utställningar i fyrhuset. Först ut 

var Pontus Carle som är född i Lund, 
men sedan många år är bosatt i Paris. 
Därefter har även Karin-Hedda Persson  
haft en välbesökt utställning.

Det 17 kvadratmeter stora fyrhuset i 
småbåtshamnen i Skälderviken som va-
rit bortglömt i många år har nu fått stor 
uppmärksamhet. Väl värt ett besök för 
alla fyr- och konstintresserade eller om 
du bara är nyfiken på att få se detta lilla 
hus som nu åter öppnat sin dörr.

Det lilla fyrhuset vackert beläget vid Rönneåns utlopp i Skälderviken.

Interiörbild från fyrhuset där man under 
sommaren haft flera utställningar.
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En oväntad fyrturné på Mallorca
Esbjörn Hillberg

I vintras föreslog min fru Ulla att vi skulle 
åka till Mallorca, jag protesterade vilt och 
sa nej. Efter ett par veckor kom hon till-
baks och sa, vet du att det finns flera stora 
fyrar på Mallorca så jag tänker boka en li-
ten lägenhet och hyra en bil. Sedan kör vi 
runt Mallorca besöker alla fyrarna och små 
byar.  Jag tittade i några av mina spanska 
fyrböcker och insåg att hon naturligtvis 
hade rätt. Vi skulle resa iväg lördag mor-
gon 26/4 och vara borta en vecka. 

På onsdag kväll hade Fyrsällskapet en 
träff i Göteborg. Efter föredraget satt vi 
och fikade med Bengt Garsell som har 
rest och besökt mängder av fyrar på det 
spanska fastlandet. Bengt frågade hur jag 
tänkte komma in i fyrarna och jag sa att 
det brukar lösa jag när jag kommer dit. 
Fel sa han, du skall maila någon myndig-
het och tala om att du kommer till Mal-
lorca och skulle vilja besöka några fyrar. 
Jag skall leta fram en e-mailadress. Så 
jag mailade hamnmyndigheten i Palma, 

talade om vem jag var, att jag kom till 
Mallorca på lördag och frågade om jag 
kunde få besöka några fyrar. Efter 3 tim-
mar fick jag ett svar att jag var mycket 
välkommen måndag kl 10 till porten i 
hamnen i Palma så skulle dom möta mig.

Vi landade på lördag, fick vår hyrbil, 
körde c:a 5 mil år nordost till vår hyrda 
lägenhet i Porto de Pollenca ett mycket 
trevligt litet lägenhetshotell med vattnet 
precis utanför. Söndagen letade vi oss 
fram till fyren Porto Pi i Palma som skall 
vara en av de 5 äldsta kontinuerligt tända 
fyrarna i Europa. Där skulle vi träffa vår 
kontakt på måndag morgon. Vi besökte 
sedan staden Alcudia med mycket väl 
bevarade gamla hus omgivna av en gam-
mal stadsmur. Staden låg endast någon 
mil från vårt hotell och där fanns även 
den obemannade fyren Alcanada på en 
liten ö som vi inte kom ut till.

Före kl 10 på måndag morgon stod vi 
vid den bevakade ingången till hamnen 

Fyrmuseet på Porto Pi
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och där dök vår kontakt Javier upp, en 
trevlig man som även pratade bra engel-
ska. Vi promenerade in till fyren Porto Pi 
och fick vår första överraskning. Det stora 
huset som var sammanbyggt med fyren 
är numera ett fyrmuseum fyllt av mäng-
der och jag menar verkligen mängder av 
fungerande gamla fyrapparater som linser, 
brännare, rotationsapparater, etc. Javier vi-
sade med stolthet allt, tände oljelampor, 
glödstrumpslampor, vevade upp rotations-
urverk, etc. Jag hade ingen aning om att 
det fanns ett så utomordentligt fint fyr-
museum på Mallorca (www.farsdebalears.
com/en för den engelska versionen). Det 
är normalt öppet 3 gånger i veckan men 
man måste ringa eller maila innan då man 
inte kommer in på området utan tillstånd. 

Efter några timmar gick Ulla och Ja-
vier upp i Porto Pi fyren medan jag vände 
efter drygt halva vägen och fortsatte att 
titta i museet. När vi var färdiga frågade 
Javier om vi kunde komma tillbaka dagen 
därpå kl 09 så skulle vi få följa med honom 
och hans tekniske medarbetare Juan på en 

inspektionsresa till två fyrar. Gissa vad vi 
svarade! Sedan föreslog han också att han 
skulle ringa två fyrmästare som med sina 
familjer bodde på två olika fyrar och höra 
vilken dag de kunde ta emot oss. Återigen 
sa vi ja tack, vilken gästvänlighet.

Så på tisdag dök vi återigen upp i Porto 
Pi och körde mot sydväst efter Javiers och 
Juans servicebil. På slutet var det mycket 
små skogsvägar. Vi besökte först den stora 
f.d. bemannade fyren Cala Figuera och 
därefter den lilla enkla fyren sa Mola. De 
förevisade allt med stolthet, utförde sin 
fyrservice och så klättrade vi upp i Cala 
Figueras torn. I fjärran skymtade vi fy-
ren Dragonera på ön med samma namn. 
Denna fyr är sedan många år ersatt av två 
andra fyrar på ön. Innan vi skildes körde vi 
även ner till hamnfyren i Port d’Andraitx. 
Så nämnde Javier att han också hade bokat 
in oss att träffa fyrvaktarna på Capdepera 
och Portocolomn på fredag kl 10 och c:a 
kl 12 om vi hade tid. Helt underbart vi 
tackade dem flera gånger och skildes som 
mycket goda vänner.

Porto Pi Cala Figuera
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På onsdagen och torsdagen körde Ulla 
och jag kors och tvärs över ön och be-
sökte en massa småbyar men även fy-
rarna Punta Grossa, Cap Blanc, Torre 
d’n Boe, Salines och Punta Avancada 
som låg inom ett militärområde där vi 
nästan kom in, men vi fotade den från 
hotellet där vi bodde i stället. Vi körde 
även upp till den mest kända fyren på 
Mallorca nämligen Formentor belägen 
mycket högt upp på en klippa på nordli-
gaste udden på Mallorca. Avståndet från 
vårt hotell var högst 2 mil men det tog 
oss nog 1 timme att långsamt klättra med 
bilen uppför otroligt slingrande vägar och 
samtidigt trängas med tusentals cyklister 
som körde som galningar uppför och ner-
för. Dessutom fanns det flera bussar som 
hade stora problem att svänga runt i vissa 
kurvor och inte kunde möta en bil utan 
att backa tillbaks en bit. Varmt var det 
också men vi kom upp i alla fall.

Så blev det plötsligt fredag och vi 
körde iväg till våra två sista fyrbesök. Det 
första var på Capdepera där Pedro var fyr-
mästare sedan 38 år och bodde med sin 
familj. Efter GPS-navigering fann vi fyren 
i tid och blev hjärtligt mottagna. Tyvärr 
pratade Pedro endast spanska men Ulla 
gjorde sitt yttersta så allt gick bra. Dessut-
om var tornet lågt och lätt att klättra upp 
i vilket var skönt. Även Pedro var mycket 
gästvänlig och visade oss allt. Besöket av-
slutades med att Pedro ringde till nästa 

fyrplats och sa att de kunde vänta oss vid 
12-tiden. Återigen in i bilen och så söde-
rut efter ostkusten till fyren Portocolom 
där fyrmästare Paco med familj bodde och 
hade bott under c:a 20 år. Tornet var det 
högsta hittills, men Paco och Ulla klättrade 
upp. De klagade efteråt och Paco sa att han 
numera endast normalt gick upp en gång 
per vecka. Han hade arbetat med fyrar 
hela sitt liv och hans engelska var hyfsad. 
Vi umgicks c:a 1 timme i hans arbetsrum, 
han bjöd på snacks och dricka samt visade 
flera av sina klippalbum med mängder av 
fyrar. Jag gick igenom vår fyrpersonaldata-
bas vilket han uppskattade. 

Här slutade tyvärr våra fyrbesök på 
Mallorca efter att vi under 1 vecka kört 
128 mil kors och tvärs runt den lilla ön, 
sett 14 fyrar, besökt 3 fyrmästare, upp-
levt ett fantastiskt fyrmuseum, fått ett 
enormt vänligt mottagande och 4 nya 
fina fyrvänner men även sett en massa 
andra platser på Mallorca.

Vårt varma tack till Javier som var 
helt fantastiskt gästvänlig och öppnade 
alla dörrar samt till Juan, Pedro och Paco 
för all hjälp och vänlighet. Tack även 
Bengt som gav mig en så strålande idé.

Capdepera

Portocolom
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Bokerbjudande
Fyrsällskapets medlemmar kan nu köpa en fyrbok för 
halva priset.
Fyrar – 75 magnifika fyrar i världen av Ian Penberthy, 
ISBN: 978-91-976603-5-8, 160 sidor, denna svenska 
upplaga är publicerad 2009 av Bokförlaget Sjöbris, hård 
pärm, storlek 29 x 36 cm.

Boken kostar 115:- + frakt 65:- = 180:- inkl moms.  
Beställ den direkt från förlaget genom att maila 
sjobris@sjoebris.com.

      Esbjörn Hillberg

Stora Fjäderägg – en fjällvidd mitt i havet
Åke Sandström som är fader till det förnämliga Båtmuseet i hamnen på Holmön och 
som nog också är den största experten på öarnas hela historia inkl livet på öarna har 
författat rubricerat 44-sidiga inbundna A5 häfte som 2014 har publicerats av Före-
ningen Båtsmuseets Vänner. 

I boken beskrivs alla sevärdheter på Stora Fjäderägg i text, kartor och bilder. Man kan 
läsa om fisket, säljakt, fyrplatsen, fyren, kapellet, labyrinter, tomtningar, signalhuset 
samt flora och fauna. Boken illustreras med många vackra färg- och svartvita bilder.

Häftet kostar 50:- + porto/exp. 20:- =  70:-  Beloppet betalas in på Båtmuseet vänners 
pg 711873-0. Kontakt: Åke Sandström, Tallvägen 19, 907 38 Umeå, tel 090-131128, 
email: ake.sandstrom48@gmail.com  
      Esbjörn Hillberg

Boktips

Hemsidan & Facebook
Vår hemsida, www.fyr.org, är ständigt uppdaterad. Du missar väl inte att gå 
in där och titta. 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. 
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En vinter på Draghällan
Artikeln har tidigare publicerats i Lubrikatorn

Tore Olsson

Draghällan hade år 1923 blivit en ”två-
mans” fyr, från att tidigare betjänats av 
endast en fyrvaktare. Men fr.o.m. 1923 
fanns det en fyrmästare och ett fyrbi-
träde på det lilla skäret, som bara rymde 
fyren och bostadshuset. 

Den första fyrmästaren var Johan Vik-
tor Matsson, som upprätthöll tjänsten från 
1923 till 1932 och det var han som var 
fyrmästare då Tjernberg kom ut till Drag-
hällan. Matsson var född 1884 på Singö, 
där hans far hade ett hemman. 1909 hade 
han fått arbete som extra fyrbiträde på fyr-
skeppet Almagrundet. Under de närmaste 
åren tjänstgjorde han kortare tider på ett 
flertal fyrskepp och fyrplatser. 1913 kom 
han till fyrskeppet Finngrundet och där 
blev han kvar till 1923. Efter några måna-
der på Agö fyrplats fick han den 27 aug. 
tjänsten som fyrmästare på Draghällan. 
Nio år var han där innan han flyttade till 
Understen, där fyrmästartjänsten blivit le-
dig och efter ytterligare sju år blev han fyr-
mästare på Svartklubben. 1947 pensione-

Östen Tjernberg tjänstgjorde som extra fyrbiträde på Draghällans fyrplats 
under tiden 1 okt. 1926 till 31 mars 1927. Under tiden skrev han i en dag-
bok, som vi har fått låna av hans son Björn.

Johan Victor
Matsson

rades han därifrån, men han lämnade inte 
arbetet helt utan han blev tillsyningsman 
för fyren Högkobben, som ligger söder om 
Svartklubben.

Men nu till Dagboken. Den börjar fre-
dagen den 1 oktober 1927 och första veckan 
har, den då 19-årige, Tjernberg skrivit:

Fre. 1 Okt. Idag kl ½ 2 anlände jag hit 
med tulljakten. Mamma, Britta och Ka-
rin följde med. Sedan de hjälpt mig med 
inflyttningen och bjudit fyrmästarns på 
kaffe, rodde jag och fyrmästaren Dem 
över till Tegelviken varifrån vi gingo över 
till Nyhamn. På hemvägen vittjade jag 
och fyrmästaren Ålryssjorna och fingo 
4 st ålar. När vi kommit tillbaka instal-
lerades jag i mitt ”ämbete”, d.v.s. fyrens 
skötsel. Alldeles nyss ha fyrmästaren och 
Gösta varit inne och pratat en stund. 
Men nu kokar visst potatisen!,,, Nu 
har jag ätit mitt första mål på Draghäl-
lan. Det bestod av fläsk och potatis och 
mjölk och kakao efteråt. Det smakade 
naturligtvis mycket bra!

Lör. 2 Okt. Min första vakt började kl 12 
midnatt och slutade kl 4. I natt blir det från 
kl 8 e.m. till 12 midnatt och från 4 – 8 f.m. 
Jag steg upp kl 9 i morse. Medan äggvattnet 
kokade, städade och bäddade jag. Har nyss 
eldat en brasa och har det nu varmt och 
skönt. Fyrmästaren har nyss varit inne och 
vi har börjat ställa i ordning en laxrev som 
jag tagit med. Vädret har idag varit mycket 
fint. Var på f.m. uppe i fyren och bekikade 
den vid Bremön strandade s/s Temeraire.



39

Sön. 3 Okt. Jag var hemskt sömnig un-
der andra vakten och hade all möda i 
världen att hålla mig vaken. Kl. 6,5 f.m. 
släckte jag fyren och det gick bra. På för-
middagen har fyrmästaren och jag gjort 
ren rutorna i fyren under det vi under-
höllo varandra med smuggelhistorier 
och sådant. Har suttit ganska mycket 
nere hos fyrmästarns och hört på radio 
idag bland annat referat från svensk-
danska landskampen i fotboll som de 
vunno med 2-0. I afton ha vi bärgat en 
del timmer, som kom drivande. – Och 
nu knyter jag mig en stund.

Mån. 4 Okt. Jag sov länge, ända till kl 11, 
så att jag inte hann följa med fyrmästaren 
och vittja ålryssjorna. Han fick 13 st som 
vägde sammanlagt 5 kg. Försökte meta 
harr på förmiddagen men fick ingenting, 
men dom nappade ganska bra. I afton ha 
fyrmästaren och jag gjort i ordning mer 
än femtio krok till laxreven.

Tis. 5 Okt. Idag blåser det ganska friskt 
här ute. Har sågat och huggit en del av 
de timmerstockar, som vi bärgade i sön-
dags. Suttit och läst en stor del av dagen. 
Middag behövde jag inte laga idag, då jag 
blev bjuden på sådan. Mamma har haft 
brevlåda i radio och undrade hur det var 
med Gösta och ”Agapatus”. Det var jag 
det. Jag har gjort på en stor brasa, så det 
känns riktigt hyggligt härinne.

Ons. 6 Okt. När jag var klar med frukos-
ten fick jag se att Gösta och fyrmästaren 
hade rott i land. När de kommo tillbaka, 
hade de post med sig, däribland ett brev 
till mig från Britta. De talade om att 
Mamma hade ringt till boden och bett 
mig ringa. Då Gösta skulle iland en gång 
till, skyndade jag mig och skrev svar på 
brevet. Jag följde med honom och ringde 
hem. Mamma berättade en hel del nyhe-
ter, bl.a. att Sippan fått ungar, 3 st. Om 
vädret tillåter och Richard E. vill, komma 

de kanske hit på söndag. Det vore roligt! 
I afton har jag sovit en stund för att inte 
vara så trött på vakterna i natt.

Tors. 7 Okt. Fyrmästaren och jag har 
hjälpts åt att förfärdiga flöten till laxre-
ven, som inte är färdig än. Fru Olsson, 
en fru som hjälper fyrmästarns med stök 
har idag satt in fönsterna åt mig med mitt 
bistånd. Vidare har fyrmästaren hyvlat av 
dörrarna, så att de går tämligen bra igen. 
Jag måtte väl få varmt nu när jag fått det 
så ombonat. Kl 3 ungefär foro vi iland 
med baksmällan och hämtade Gösta, som 
hade varit och läst för prästen. I afton ha 
vi varit ute och lagt en strömmingssköte. 
Få se om vi få något?!

Så fortsätter dagboken. Vi kan läsa att 
man fick en åtting strömming (c:a 16 
liter eller 14 kg). Lördagen den 9:e var 
det tjocka och Tjernberg fick för första 
gången sätta igång mistklockan, som slog 
4 tätt på varandra slag var 20:e sekund.

Den 12 oktober fick han besök av sin 
mor, som han hämtade med roddbåten. 
På eftermiddagen rodde han henne till-
baka, så att hon kunde ta passagerarbåten 
Sylphide in till Sundsvall. Den 14:e kom 

 Ripsandsviken 

 

Tegelviken 
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första snön, men den smälte under dagen. 
Dagen efter var det dock snötjocka.

Dagarna går, förutom tjänstgöringen 
åtgår tiden till vedhuggning, fiske och läs-
ning. Proviantering i Nyhamn, där man 
också hämtade posten, var en sysselsätt-
ning en eller ett par gånger i veckan.

Lördag den 23 oktober skriver Tjernberg 
” I natt har det varit ruskigt! Jag måste ut 
flera gånger och klara klockan som var så 
full av snö att hon inte hördes. Det blås-
te så kraftigt så jag måste hålla fast mig 
med båda händerna då jag klättrade upp. 
Blöt blev man också av det myckna snö-
andet. Då var allt stövlarna bra att ha! 
Snön lade sig många gånger på rutorna i 
fyren, så att jag måste klara dem också. 
Laxreven har gått av och ena delen ha vi 
bärgat. Om vädret fortsätter kan jag nog 
inte fara hem och gratulera Farbror Tor 
som fyller 50 år i morgon. Håhåjaja! Nu 
har jag en stund suttit och lagt patience, 
men det var inte nå´ vidare trevligt. Den 
som ändå finge fara hem i morgon ändå!!” 
Lite ”lappsjuka” tycks ha drabbat honom.

Tisdagen den 26 oktober for man över till 
Ripsandsviken på Alnön för att hämta vat-
ten. För att forsla ned vattentunnorna till 
båten fick man låna en häst. En vecka där-
efter kom drivisen, så då gick det inte att 

SYLPHIDE gick traden Sundsvall-Nju-
runda och gick in till Nyhamn. Ibland 
gjorde den en avstickare till Draghällan.

komma ut med båten. Dagen efter hade 
dock istrycket lättat, så passagerarbåten 
Sylphide, stannade till och signalerade att 
man hade post och proviant ombord.

Den 5 november sköt fyrmästaren en 
säl, men innan han hade hunnit ut med 
båten hade den sjunkit.

Natten till den 18 november var det 
tydligen ett riktigt oväder, så här skriver 
Tjernberg: ”Jag har haft besvärlig vakt i 
natt. Det har varit snöstorm med tjocka 
nästan hela natten. Sjön slog flera gånger 
upp på fönstret. Och en sjö gick över taket 
och föll ner på andra sidan! Idag går det 
dyning men det är alldeles lugnt. Jag har 
stått och tittat på sjöarna långa stunder. 
Det är så intressant”. 

Dagen efter hade det blivit bättre 
väder, för nu står det så här i dagboken: 
”Fyrmästaren och jag har varit i Ripsands-
viken efter vatten. Hästarna voro ute på 
arbete så den här gången fingo vi låna 
en kälke att dra ner vattnet på. Vi blevo 
också bjudna på kaffe med mycket dopp! 
När vi foro hem hissade vi segel och det 
gick mycket fint eftersom det började blåsa 
upp litet. När vi kommo hem igen högg och 
sågade jag det sista av den ved jag bärgat. 
Så nu kan det få komma mer igen”.

När det var dimma hade man ex-
tra betalt för mistsignaleringen. Så här 
skriver Tjernberg: ” Mån. 22 Nov. I natt 
har det varit dimma hela natten, så jag 
har gjort mig en 4 kr extra. Vid 12-tiden 
lättade det, så jag kunde fara i land och 
handla. Och ringa hem”.

Lördag 27 Nov. Vi har haft storfrämman-
de här. Vid ½1-tiden fick jag se lotsånga-
ren alldeles i närheten. Lotslöjtnanten var 
ombord. Han och styrman och en major, 
som var med kommo iland. Dom hade 
med sig två assurans-sprutor som styrman 
demonstrerade. Jag frågade lotslöjtnanten 
hur länge jag skulle stanna härute. Han 
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sade till den 20 Maj. Om det fryser får jag 
fara hem under tiden. När jag skulle ro 
dem tillbaka till lotsångaren, bar det sig 
inte bättre än att jag halkade och dråsade 
omkull i ekan. Det var ju eländigt men 
det gjorde kanske inte så mycket.

Nu närmade sig 20-årsdagen och i dagbo-
ken kan vi läsa: Fre. 3 Dec. Fyrmästaren 
har varit iland i dag. Mamma hade ringt 
till boden och bett honom ringa upp. Hon 
kommer kanske till Nyhamn till söndag. 
Då skall jag fara i land om det går. Fyr-
mästaren köpte två kg bröd och 1 kg smör 
vilket jag just nu packat ner i smörbyttan.

Lör. 4 Dec. Fyrmästaren och Gösta har 
varit till Ripsand och hämtat vatten. Jag 
har ställt i ordning två korgar med kläder 
och sånt som jag ska ta i land i morgon, 
om det går. Och så har jag skrivit brev 
till Britta. Snötjocka nästan hela dagen.

Sön. 5 Dec. Jag lyckades verkligen ta mig 
i land och tillbaka med, fast det var job-
bigt. Det var fullt med is i viken. Jag kom 
just lagom till ”Sylphide”. Pappa och 
Mamma voro med. Vi gingo till kamrer 
Svenssons. Frun är tremänning till mej. 

Där åto vi frukost och drucko kaffe. Ef-
tersom det var min födelsedag fick jag en 
hel massa paket, mat och annat. När jag 
kom tillbaka bjöd jag på kaffe.

Mån. 20 Dec. Fyren var besvärlig inatt så 
jag har varit i kläderna sedan kl. 4. Har 
huggit julveden på morgonen. Fyrmäs-
taren och jag har rengjort fyra brännare 
och gjort julfint uppe i fyren. Det har 
blåst rätt friskt idag.

Tis. 21 Dec. Idag har jag travat upp den 
ved jag högg igår. Den är hemskt sur. Jag 
höll nästan på två timmar innan det ville 
brinna i kakelugnen. Till spisen hade jag 
fått tag i några bra trän, så där brann det 
meddetsamma.

Ons. 22 Dec. Jag har haft julstök för mig 
idag. Jag har förståss tagit det tämligen 
lättvindigt. Tog ut mattorna och skakade 
dom och skurade de smutsigaste fläck-
arna på golvet. Och dammade jag av det 
värsta på möbler och sådant. Vi har haft 
det kallt härute idag -12º. Nu på aftonen 
börjar kylan giva med sig.

Tors. 23 Dec. Jag har fortsatt stökat idag. 

Det vid Bremön strandade och kluvna fartyget Temeraire.



42

Sotat spisen och gjort kastrullerna rena 
bytt lakan och örngott i sängen m.m. så-
dant. Fyrmästaren skulle försöka gå iland 
på isen idag men den bar honom inte. Han 
hade ekan på sparken men den damp ige-
nom. Jag torde sålunda knappast komma 
hem till jul och det är kanske också det 
bästa, att jag är där jag skall vara.

L. 25 Dec. Jag lyckades komma hem 
ändå. Det var väldigt roligt. Julafton för-
flöt under traditionella former och jag 
fick många julklappar. Idag for jag tillbaka 
hit med ”Bravo”. Gunvor, Ragnar, Karin 
och Britta följde med fram och tillbaka.

Dagarna tycks enformiga, noteringarna i 
dagboken blir likartade, isen lägger sig, 
isen bryter upp o.s.v.

Fre. 14 Jan. Eftersom jag var uppe i ett sträck 
ända till klockan 4, sov jag länge. Klockan 
var ½1 när jag äntligen kunde förmå mig att 
stiga upp. Det dåliga vädret fortfar. Fönstret 
åt sjösidan är helt och hållet isbelagt och då 
och då slå sjöarna upp på det.

Lör. 15 Jan. Sydosten tycks aldrig ta slut. 
Den blåser med oförminskad styrka och 

sjön är grov. I morse när jag var ute och 
tittade ett tag, slog en våg upp på mej, så 
att jag måste byta byxor. Snötjocka i natt. 
Vi ha nu inte varit iland på en vecka.

Sön. 16 Jan. Äntligen har vinden börjat 
avtaga, men sjön är ännu så länge ganska 
grov. Det är mycket mulet idag och så 
kommer det en snöby då och då och gör 
det alldeles tjockt. I afton ha fru Mats-
son, Gösta och jag spelat ”Nicka” ett tag. 
I morgon ska vi försöka ta oss iland om 
det finns någon möjlighet.

Mån. 17 Jan. Det blev ingen landresa av 
idag. Det blåser visserligen inte så mycket, 
men dyningen går bra, och då är det så 
svårt att landa här. Jag har huggit ved idag 
både åt mig själv och hjälpt fyrmästaren 
med litet.

Mån. 24 Jan. Idag har jag varit iland. Jag 
ringde hem och pratade med Mamma. 
Och så var jag på posten i Essvik med 
ett brev till Britta. Det var skönt att få 
sträcka på benen ett tag. ”Fenris” passe-
rade på ingående norrifrån på f.m. Han 
hade det ganska knogigt.

Draghällan i vinterskrud. 
Bilden är tagen någon gång 
mellan 1940 och 1942. 

1940 installerades el till 
bostäderna med hjälp av 
två vindkraftverk och 1942 
byggdes en ny fristående fyr. 

T.h. under vindkraftverket 
syns mistklockan som sedan 
1931 var reserv för en ty-
fonanläggning. Telefonkabel 
hade dragits ut från Nju-
runda 1934.
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Tis. 1 Febr. Fyrmästaren och jag ha varit 
iland. Det var mycket is, så vi fingo staka oss 
fram och kryssa mellan flaken halva vägen.

Så småningom lade sig isen och Tjernberg 
skriver; ”Tis. 1 Mars. Fettisdag. Idag har jag 
haft främmande. Britta har varit här. Vi 
drack kaffe och hade väldigt trevligt. Hon 
for hem med bussen kl. 5. Fyrmästaren var 
iland och ringde till Gävle för att höra efter 
om vi skulle släcka fyren. Det fick vi, för nu 
ha vi is ett stycke utanför Bremön. Jag skall 
stanna kvar här tills vidare. Det är osäkert 
om isen får ligga någon längre tid.”

Ons. 2 Mars. Inatt har jag alltså sovit 
hela natten. Det var första gången se-
dan jag kom hit. Det var skönt. Tjocka 
hela dagen. Nu ikväll har det börjat blåsa 
friskt, så jag tror nästan att vi får tända i 
morgon igen. Men nog vore det skönt att 
få ha släckt ett tag framöver alltid”.

Tors. 17 Mars. Det blåser frisk västlig 
vind. På f.m. sprack isen mellan Hamn-
bådan och Storholmen och på middagen 
började isen skjuta ett bra stycke utanför 
Draghällan så nu i kväll ha vi nästan öp-
pet vatten till Tegelviken. Få se, om det 
går att ro iland i morgon. Har gjort ren 
brännaren till fyren idag och hållit på 
med en del annat småplock.

Tis. 29 Mars. De två senaste dagarna har 
det varit ganska disigt. Men idag har det 
lättat på ganska bra. Var med fyrmäs-
taren och tog upp en strömmingssköte, 
som han lade för några dagar sedan. Det 
var en (1) strömming på den! Dom har 
spått hård nordostlig vind i radio i kväll. 
Få se hur det går med isen?

Ons. 30 Mars. Fyrmästaren och jag har 
haft lite stök för oss på förmiddagen. Vi 
ha haft rengöring i fotogenkällaren. Jag 
torkade av cisternerna med fotogen och 
polerade mässingen på dom. Något an-
nat har jag just inte haft för mej idag.

Tors. 31 Mars. Ja nu är det sista dagen jag 
är här. Jag har börjat så smått med pack-
ningen. En del grejor tar jag med hem, 
men det mesta lämnar jag kvar. Det skall 
jag hämta längre fram, någon gång då sjö-
farten börjar. Fyrmästaren har haft främ-
mande idag. Fru Olsson och två systrar 
till henne ha varit här. De gingo härifrån 
vid 8-tiden. Och i morgon går jag. Det 
har varit en trevlig tid, de här sex måna-
derna. Bra betalt har jag haft och ett trev-
ligt arbete och trevliga och snälla män-
niskor. Och bättre kan man ju inte få det. 
Men nu skall jag fortsätta packningen och 
därför sätter jag punkt och SLUT.

Östen Tjernberg var son till tullkontrol-
lör Johan K. Tjernberg och hans hustru 
Sandra, som deltog i radiosändningar un-
der pseudonymen ”Tant Fridolin”. Östen 
kom att välja en annan bana inom arbets-
livet och utbildade sig till ekonom och 
kamrer. Den flicka, Britta, som han ofta 
skriver till kom senare att bli hans hustru.

Sprisegel, ingen köl och motvind, då får 
man ro. 39-årige Östen Tjernberg med då 
4-årige sonen Björn.   Familjealbumet 1946.
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Medlemsresa till Kobba Klintar 10 maj
Tommy Asplund-Lamberg

I våras var vi 28 medlemmar som besökte den historiska före detta 
lotsplatsen Kobba Klintar utanför Mariehamn på Åland. Det är en 
plats som utgör ett välbekant landmärke för många som känner sig 
hemma på sjön oavsett om man rår över egen skuta eller frekventerar 
Åland medelst finlandsbåt.

Dagen skulle bjuda på ett mycket varierat 
väder. När Viking Gabriella arbetade sig 
ut från Kapellskär övergick det grå vädret 
snart i tjocka. Emellertid lättade det snart 
och när vi passerade Kobba Klintar såg vi 
antydan till sol och klar himmel. 

När vi stigit iland i Mariehamn vän-
tade en promenad på femton minuter ef-
ter strandpromenaden till Västerhamnen 
där båttransporten den sista biten ut till 
Kobba Klintar väntade. Det var flera bå-
tar som fick åka i skytteltrafik för att ta oss 
ut. Beroende på besökarantalet delade vi 
upp oss i två grupper där det första gänget 
började med lunch i den gamla lotsstu-
gan medan den andra gruppen började 
med att besöka den två år gamla båken 
där Rune Karlsson, tidigare verksamhets-

ledare och grundare av föreningen Kobba 
Klintars Vänner, informerade om ön, om 
båken och om föreningen. 

Föreningen drivs helt ideellt och 
man har utfört ett fantastiskt arbete 
med lotsplatsen, vilken var mycket ned-
gången när föreningen bildades. Rune 
berättar att när de tog över ansvaret var 
taket helt slut på stora huset, södra väg-
gen var rutten och huset höll bokstavligt 
talat på att sjunka ihop. De båda hamn-
pirarna höll dessutom på att rasa, så det 
var i sista sekund som de tog över. 

Den ursprungliga båken ute på Kob-
ba Klintar uppfördes 1862, men revs 
på fyrtiotalet. 2012 års båk är ett rejält 
bygge som liksom sin förlaga är byggd i 
trä och är vitmålad.
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Människor har verkat på 
och omkring Kobba Klintar 
långt innan det blev lotsplats, 
främst fiskare. Lotsplatsen 
stod färdig år 1863. Bara två 
år tidigare hade staden Ma-
riehamn grundats, och hade 
då endast ett trettiotal inne-
vånare. 

Det blåste och regnade 
omväxlande under vårt besök 
och det bidrog till insikten 
att Ålands många soltimmar 
till trots, det inte alltid har 
varit optimala förhållanden 
när det skulle lotsas under de 
110 år som Kobba Klintar var 
lotsplats. Som ett exempel 
kan nämnas att fyra år efter 
att lotsplatsen öppnats, år 
1867, hade inte mindre än 52 
fartyg sökt skydd i Mariehamn för det 
svåra isläget, trots att det var i början av 
juni...

Fyren
År 1883 installerades en fyr invid det 
gamla lotshuset på Kobba Klintar. Fyrut-
byggnaden fortsatte sedan, men när det 
var tjocka var fyrarna till mindre hjälp. 
En handdriven mistlur installerades där-
för i båken år 1903.

1910 byggdes det stora lotshuset och 
den nya kraftfulla mistsignalanläggning-
en ska ha kostat mer än själva huset. Som 
många känner till är mistsignalering idag 
ett ganska sällsynt navigationshjälpme-
del i världen och i Finland tystnade of-
ficiellt den sista mistluren år 1981. Det 
var nautofonen på fyren Marhällan strax 
utanför Kobba Klintar. 

På Kobba Klintar i det stora lotshu-
set finns en fullt fungerande mistlur av 
typen sirén. Två stora vikbara dörrar döl-

jer en jättelik trumpet med en diameter 
på hela 3 meter. Anläggningen kan utan 
tvekan kallas för Ålands största musik-
instrument och endast den modige vå-
gar stå på balkongen framför tratten när 
mistluren drar igång med ett bröl som gör 
att uttrycket genom märg och ben känns 
svagt. Det påstås att ljudet från mistlu-
ren har uppfattats ända från Grisslehamn 
på den svenska sidan, och för oss som på 
plats fick höra luren kändes det troligt.

I restaurangen fick vi hungriga prova 
på många åländska specialitéer. Lunchen 
bestod av ”Kobba-soppa” - laxsoppa 
som serverades med svartbröd med bo-
marsundsost och honungsöl av fabrikat 
Stallhagen. Till efterrätt serverades kaffe 
med Ålandspannkaka.

Vi fick en fantastisk dag på Kobba 
Klintar med den Åländska flaggan i topp 
och det var fantastiskt att se en innovativ 
och stark förenings arbete för att upp-
rätthålla ett kulturarv som ligger oss alla 
varmt om hjärtat.
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Se fyrljuset sättas på plats

Flygfyren lyftes tillbaka på det gamla vattentornet
Åsa Forsberg
Publicerat i Norrtelje Tidning

Under fredagen 20140815 lyfte Pythago-
ras vänner och Roslagens flygklubb med 
gemensamma krafter tillbaka Flygfyren på 
det gamla vattentornet som i dag är en del 
av Norrtäljes nya badhus på Södra bergen.

– Det känns kul att få upp den igen. Vi är ju 
stolta faddrar för fyren åt Svenska Fyrsällskapet, 
säger Johnny Rosén, aktiv medlem i Pythagoras 
vänner.

En stor kranbil, en handfull män och två 
barnbarn hjälptes åt för att få den gula jättelam-
pan på plats. Förhoppningen är att allt ska vara 
klart innan badhuset öppnar den sista helgen i 
augusti. Sedan ska den tändas efter mörkrets in-
brott den första måndagen i varje månad.

– Och så kan vi tända den vid högtidliga till-
fällen som invigningar och speciella evenemang, 
säger Johnny Rosén.

Flygfyren, eller flygledningsfyr som det ska heta om man är korrekt, har prytt sin 
plats sedan 1940-talet. År 2012 återinvigdes den efter att ha genomgått en omfat-
tande renovering men sedan togs den ner igen i februari 2013 då badhuset skulle 
börja byggas.

Ljuset från fyren når långt. Det lär vandra över skärgården, svepa ner mot Bergs-
hamra och upp över skogarna ända till Edsbro och Skebo.

– Det känns jättekul att den är uppe igen. Nu ska vi bara få på ljuset också, säger 
Ulf Mellberg vid Roslagens flygklubb.
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Invigning av fyrutställning på 
Skärgårdsmuseet i Stavsnäs
Ulf Schloss

Den 28.e juni var det dags att öppna museet för säsongen. Museets perma-
nenta utställning visar skärgårdsbefolkningens liv och leverne i gången tid. 
Mängder av farkoster, bruksredskap, klädesplagg och fotografier m.m. finns 
att beskåda, allt på ett mycket överskådligt och tilltalande sätt.

I år har man satsat på en separatutställning om fyrar där Svenska Fyrsällskapet 
varit behjälpligt på olika sätt. Bilder om fyrteknikens utveckling, alltifrån Vippfy-
ren, Fresnel med sin linskonstruktion, Nils Gustaf von Heidenstams fackverksfy-
rar, Gustaf Daléns klippapparat och solventil samt linspendeln för fyrskepp samt 
på ett flertal ljuskällor som använts genom åren. Ett bildspel om Fyrskepp N:o 25 
Finngrundet visades också. Vidare visades ett antal bilder, från modern tid, av fyrar 
från närområdet, från Örskär i norr till Landsort i söder. 

”Fyrar i konsten” med målningar av den kände skärgårdsmålaren Harald Lind-
berg kunde även avnjutas. Anders Djerf, för övrigt dotterson till Harald Lindberg 
ställde ut tavlor under temat ”Hav, strandskator och seglande skutor”.

Skärgårdsmuseets ordförande Lars Wester-
berg samt Fyrsällskapets ordförande Esbjörn 
Hillberg invigde utställningen.

            Ett besök på Skärgårdsmuseet 
            kan verkligen rekommenderas.



48

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

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris inkl. porto om medlem 
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 200:-, ej medlem 250:- 
(tilläggsporto Europa 90:-, utom Europa 120:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris inkl. porto om medlem 40:-, ej medlem 50:- 
(tilläggsporto:  Europa 20:-, utom Europa 25:-)
Klubbnål i emalj med logo 35:- inkl. porto (tilläggsporto utomlands 10:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) 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:-)
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:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- inkl. porto (tilläggsporto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)

Ett medlemskap eller kanske klubbmärken, tröjor m.m.

Låt oss 
hjälpa dig 

med julklapparna

Snart är det 
jul igen!!!
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Fyrpersonalen - vad har hänt sedan sist?
Registret över den svenska fyrpersonalen verkar ha blivit ganska så populärt. Många 
har hört av sig antingen med kompletteringar eller bara för att visa sin uppskattning 
över att registret finns.

Mycket arbete återstår, men med DIN hjälp så kanske jag kommer ett steg längre 
på vägen än jag hade gjort annars. Många vet hur det verkligen var medan jag får 
förlita mig på en mängd olika register och sedan pussla ihop bitarna. Ibland ser det 
ut som om pusselbiten stämmer men visar sig sedan ändå vara fel. Jag är tacksam för 
att få reda på detta så att jag kan rätta till.  

Just nu finns c:a 6400 personer i registret och av dessa har 1270 varit verksamma 
inom fyrväsendet. 

Tack för att just DU hjälper till med information och foton. Har du något att 
tillföra registret så se Blänket-omslagets insida där mina kontaktuppgifter finns. 
Obs! att jag bytt mailadress till maria.elsby@gmail.com.

       Maria Elsby

Lennart Andersson, medl nr 6376 har tagit fasta på idéen med miniatyrfyr. 

Beskrivning:
Från bottendelen sett är det vattenfast masonit liksom locket 
på underdelen, i hörnen invändigt är det tunna reglar som är 
limmade undet tryck. Den runda delen är en relativt tunn 
aluminiumplåt c:a 1 mm grov. Det runda taket var det största 
problemet, men det blev till slut vanlig masonit som blötlades 
i ett par dygn för att kunna formas och göra trekantsbitar av, 
böjningen var det svåraste. Det som håller taket uppe är några 
tunna reglar som är fastsatta i en platta, de syns knappt för jag 
gjorde fyrljusfönstrens storlek efter dem och det är en mycket 
tunn plexiglasskiva som böjts runt.

De olika färgerna rött och grönt är vanliga färgade map-
par som jag klippte ut och tejpade fast, bakre delen som 
skall vara svart in mot husväggen är vanligt svart kontakt-

papper. Sedan hade vi ett lite problem att få till toppen på taket bra, då kom vi på att 
ett vanligt burklock, i detta fall från en rödbetsburk, blev rätt storlek och höjd för att 
täcka spetsarna. Dessa filades ner en del så att locket skulle passa i höjden.

Tips
Tips från Carina Borgström på ett finsnickeri som kan tillverka miniatyrfyrar.

Kolla Nils-Åke Bergmans (Västra Frölunda) hemsida www.finsnickeri.se.

       Redaktören

Miniatyrfyrar fortsätter att engagera
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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@gmail.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. 0735-952231

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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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

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. 
Bilderna måste ha en upplösning som är godtagbar för tryckning, c:a 300 dpi. 

Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. 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. 
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
      Maria Elsby
      Redaktör


