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Ordförandens sektor

Medan jag häromdagen satt och bläddrade i gamla 
fyrlistor och forskade om en gammal fyrs utveckling 
från 1841 började jag tänka på hur slumpen styr våra 
liv och utvecklar oss i olika riktningar. Som de flesta 
andra kände jag inte till mycket om fyrar för drygt 20 
år sedan. Jag hade seglat efter dem och även besökt 
någon med båt eller bil då jag tyckte de var vackra 
och placerade på fantastiska och utsatta platser längs 
vår långa kust. Mitt fördjupade intresse började av en 
slump 1993 när jag bodde i England och av ren nyfikenhet köpte 50 fyrböcker på ett 
antikvariat när jag letade efter en nautisk bok. Jag började läsa om fyrar och fick kon-
takt med några andra fyrintresserade människor i olika länder varav ett par i Sverige. 

Det fanns nationella fyrföreningar i några länder men inte i Sverige vilket jag inte 
kunde förstå. Med Sveriges långa kust och stora båtliv borde det finnas många som 
tycker om fyrar. Tänk om man kunde börja träffa några och kanske till och med bilda 
en förening. Tanken förbyttes i handling 1996 när vi flyttade hem. Jag lyckades ett 
par månader efter hemkomsten samla 25 fyrintresserade till ett möte i Stenstorp 5 
oktober 1996. Där och då grundade vi Svenska Fyrsällskapet, sedan bara växte vi och 
nästa år fyller vi 20 år!  

Jag insåg att min kunskap om fyrar var ytterst begränsad vilket inte kändes så bra 
när jag nu plötsligt hade blivit ordförande i Svenska Fyrsällskapet. Av en slump (återi-
gen) hade jag något år tidigare genom en seglarkompis träffat en mycket kunnig fyr-
person (Sveriges sista lotsdirektör Harry Sellmann) som naturligtvis kom in i styrelsen. 

Jag tyckte att jag borde lära mig mer om fyrar. Det skulle jag nog göra automatiskt 
om jag skrev en bok om Sveriges större fyrar så jag frågade Harry om vi skulle hjälpas 
åt, vilket han tyckte var intressant. Vi skrev Fyrbesökshandboken 1998, tryckte 500 
ex och delade ut till alla medlemmar. Till vår stora glädje blev den mycket populär 
så vi skrev år 2000 en ny mycket mer omfattande Fyrbesökshandbok som vi tryckte 
i 5.000 ex och sålde. Den slutsåldes och sedan skrev jag nuvarande Fyrhandbok år 
2007 som trycktes i 10.000 ex. Resultatet för mig personligen blev att jag lärde mig 
enormt mycket om fyrar genom att skriva om dem.

Tillfälligheter och ett gemensamt intresse gör att man lär känna mängder av trev-
liga människor. Flera av dessa hoppar på skeppet och hjälper till att utveckla och styra 
det framåt. En grupp av människor är otroligt stark för man har olika bakgrunder och 
erfarenheter som kompletterar varandra. Titta på vad vi har uppnått med Blänket, vår 
hemsida, vårt Fyrlexikon, vår programverksamhet, firande av Internationella Fyrdagen 
och fyrfödelsedagar m.m.. Vi har tillsammans uträttat enormt mycket och vi har också 
lyckats bli världens per capita största nationella fyrsällskap. Nu fortsätter vi och om 
drygt ett år firar vi Svenska Fyrsällskapets 20-års dag. Alla medlemmar är välkomna att 
kontakta någon av oss funktionärer med festliga, härliga och vilda idéer.

     Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
I Fyrsällskapet kan vi glädja oss åt en inte tidigare upplevd tillströmning av nya 
medlemmar. Vi är nu närmare 3500 med det gemensamma intresset fyrarnas väl 
och ve. Detta får mig att tänka på att det nog är dags att gå ut med en förfrågan 
igen om vad Ni vill läsa i Blänket. Hör av Er och berätta, mina kontaktuppgifter 
står på omslagets insida. 

I detta nummer skriver Hans och Kristina Rutberg om hur livet tedde sig för 
den ilandboende familjen när far jobbade långa perioder på fyrskepp. 

Göran Winge tar oss med till den bohuslänska skärgården där stormen Egon 
härjade med oanad effekt. 

Skall du till Färöarna så har du en ”fyrguide” i Ulf Wade A-sons artikel om bl.a. 
fyren Bordan på Nålsöy. Av fotona att döma är där otroligt vackert. 

Ett mer näraliggande mål är Köpenhamn. Om man är där skall man absolut 
vandra längs Nyhavns kajer och beskåda det renoverade Fyrskeppet Gedser som 
Mats Carlsson-Lénart beskriver i ord och bild. 

Dan Thunman tar oss med till 1880-talet och gasoljefyrarnas värld och Göran 
Falke lär ut hur man byggde och transporterade ut kassunfyrar.

Britt-Marie Sjögren berättar med stor humor om Anders Widén, en av de sista 
fyrmästarna på Kullens fyr, och hans besök på sin gamla arbetsplats. Anders har 
trots sin höga ålder glimten i ögat.

Axel var en liten grabb som fick det stora förtroendet att då och då tända fyren 
på Carnegieska bruket i Göteborg. Om detta skriver hans släkting Bengt Wedel. 

Visste Du att fyrar och fyrplatser ofta varit säte för kustbefästningar? Lars A. 
Hansson vet i varje fall detta och inviger oss lite i befästningarnas värld. 

Ett stort tack till Johan Bjurer som lät mig publicera hans artikel om Simpnäs-
klubb, ön med stora ambitioner. 

Den outtröttlige Björn Öberg har ständigt ett vakande öga på Landsorts fyr 
och har nu tagit sig an kalkstensgolvet som hade börjat sprängas sönder av rostan-
greppen på spiraltrappan inuti fyren. 

Tack alla som har bidragit till att vårnumret av Blänket blivit en sådan bland-
ning av gammalt och nytt. Allt av intresse för oss fyrentusiaster. Som vanligt ef-
terlyser jag berättelser från förr. Tiden börjar bli väldigt knapp för dokumentation. 
Det blir allt färre som minns och kan berätta.

      Maria Elsby

Fyrpersonalen - vad har hänt sedan sist?
Registret växer hela tiden och i skrivande stund omfattar det dryga 6800 personer 
varav drygt 1300 varit verksamma som fyrvaktare. Ett stor tack till Er som bidragit 
med information och foton, alldeles speciellt vill jag rikta mig till Tore Olsson och 
Sten Persson som försett mig med otroligt mycket material.

      Maria Elsby
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Far på fyrskepp - så levde familjen
Hans & Kristina Rutberg

I Blänkets över 15-åriga historia 
finns många skildringar av hur 
det var att leva på fyrplatser 
utmed vår långa kust. Vittnesmål 
finns från män som arbetat på 
fyrar och från barn som växt 
upp i denna unika miljö. Det 
finns däremot inte så många 
berättelser där kvinnor kommer 
till tals och ger sin bild av livet 
på en fyrplats. Ännu färre 
vittnesmål finns från hur det 
var att leva med en man som 
tjänstgjorde på ett fyrskepp.

Ett av Svenska Fyrsällskapets mål är att 
verka för att händelser, levnadsöden och 
arbetsvillkor för fyrpersonal dokumen-
teras. Därför besökte Hans och Kris-
tina Rutberg en regnig och kall majdag 
2014 Karin Westerberg på Gräsö nära 
Öregrund. Karin är änka efter Uddo 
Westerberg, som under tjugo år tjänst-
gjorde som fyrvaktare på fyrskeppet 
Västra Banken och vi ville veta mer om 
hur deras liv gestaltade sig. - Fyrskep-
pet låg 38 distansminuter ut i havet och 
varnade för Finngrundsbankarnas västra 
del, den så kallade Västra Banken. 

Fyrskeppet lades ut vid sin station så 
fort isen försvann på våren och togs in 
när isen började lägga sig, ofta i början el-
ler i mitten av januari - ibland redan vid 
jul. Fyrskeppen från Finngrundet, Gre-
pen, Grundkallen och Västra Banken låg 
i Öregrund under ismånaderna och fick 

sin årliga översyn på Öregrundsvarvet. I 
boken Fyrskepp i Sverige, som är skriven 
av Björn Werner står att Öregrund var 
fyrfolkets stad framför andra. De flesta 
fyrfamiljer bodde i Öregrund men några 
var bosatta på Gräsö.

Karin Westerberg är född i Väster-
byn på Gräsö och har levt större delen 
av sitt liv där. Hon bor nu i ett nybyggt 
område nära färjeläget. Karin tar emot 
med kaffe och bullar i vardagsrummet, 
där fyrbilder och tavlor påminner om en 
svunnen tid. 

Karin och Uddo träffades på Gräsö 
och gifte sig 1950. Samma år bör-
jade Uddo arbeta på Västra Banken. 
Uddos far var fiskare från Ormön nära 
Öregrund, modern kom från Norr-
byskär. Uddo hade arbetat som fiskare 
och sjöman innan han började arbeta på 
fyrskepp. 

Uddo Westerberg (1925 - 2007)
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Livet på ett fyrskepp var inrutat och 
präglades av arvet från örlogsflottan med 
regelbundna sjövakter, oftast 4-timmars 
pass. Det var trångbott och isolerat och 
kunde bli långtråkigt, men belöningen 
var att arbetspassen på fyrskeppet följ-
des av två veckors ledighet.   

Var fjortonde dag kom tjänstefarty-
get Gävle, som försörjde Västra Banken 
med förnödenheter. Man for varje vecka 
under perioden maj-september från fyr-
skeppet till Öregrund med motorbåt 
för att proviantera och byta besättning. 
Resan tog sex timmar. Ibland stannade 
båten på Gräsö för att släppa av Uddo 
innan den fortsatte till Öregrund och 
Karin kommer ihåg hur hon lyssnade till 
motorljudet för att bedöma om båten 
skulle svänga av mot viken på Gräsö el-
ler fortsätta direkt till Öregrund. 

Karin och Uddo fick sex barn, tre 
flickor och tre pojkar. Det första barnet 
föddes 1951 och det sista 1968. Dagen 
efter det att Karin och deras förstfödda 
kommit hem från BB i Östhammar 

med hjälp av postbilen så åkte Uddo 
ut till Västra Banken för att tjänstgöra. 
Efter en tid lade sig dock isen och den 
nyblivne fadern kunde få åka hem då 
fyrskeppet togs in till Öregrund för vin-
tern. På så sätt kunde den lilla familjen 
återförenas. 

Karin berättar att hon i likhet med 
många sjömanshustrur var tvungen att 
klara sig själv under långa perioder. Som 
längst blev det 104 dagar en höst, efter-
som man inte kunde hitta avlösare till 
Uddo. Karin fick flera samtal från tjäns-
tefartyget Gävle, där man meddelade 
”han kommer inte iland den här gången 
heller, så du får skicka ut något till ho-
nom”. Dagen efter det att Uddo till slut 
kom hem den gången åkte Karin in på 
BB igen.  

I en intervju i en tidning många år 
senare berättar Uddo att när hans treår-
iga dotter vid ett tillfälle frågade Karin 
om inte ”den där farbrorn” skulle gå snart 
så att de kunde gå och lägga sig så tänkte 
han att så här får det inte fortsätta. 

Fyrskepp nr. 23 började sin bana vid Kopparstenarna och var stationerad där från 1902 
till 1910. Fram till 1923 var hon stationerad vid Grundkallen för att sedan tillbringa 
nästan 50 år vid Västra Banken utanför Öregrund.                          Foto: Shipsforsale.se
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Familjen lyssnade på de korta radiomed-
delanden som sändes mellan fyrskeppen 
för att få en uppfattning om hur de hade 
det ute på fyrskeppet. De formella ra-
diomeddelandena innehöll inga person-
liga meddelanden, utan handlade om 
väder och vind; eventuellt sades något 
om maten ombord och om det nappat 
på laxreven. 

Med motorbåten skickade Karin 
tidningar, ibland en nybakad kaka och 
brev till Uddo. Barnen plockade blom-
mor som skickades ut till pappa. På ledig 
tid på Västra Banken tillverkade Uddo 
dockhus, små barnstolar och även en 
gunghäst som överraskning till barnen 
när han kom hem.

När vi ställer frågan om hur det var 
att ta hand om hemmet och sex barn på 
egen hand så svarar Karin ”det gick bra 
det, det var värst när flickorna hade kik-
hosta”. De äldsta barnen hjälpte till med 
småsyskonen och djuren. Karin arren-
derade under 30 år en mindre gård av 
sin bror och hade som mest 14 mjölk-

kor. Mjölken fick köras till landsvägen, 
eftersom vägen till gården var för smal 
för mjölkbilen. När Uddo kom hem från 
fyrskeppet deltog han förstås i arbetet.

Karin fick inte tillfälle att besöka 
Västra Banken, men talar om att Uddo 
berättade att skeppet rullade mycket när 
det blåste och att det inte var så kul när 
porslinet inte stod kvar på bordet. Uddo 
själv hade inga problem med sjösjuka, 
men en av vikarierna hade tänkt sig att 
bli sjökapten. Efter att ha varit sjösjuk 
ett dygn ändrade han sig och ville bli 
vägmästare. 

Karin berättar också att i en storm 
gick ankarkättingen av, vilket besätt-
ningen märkte genom att fartyget rörde 
sig lugnare och inte ryckte eller dök. Vid 
några tillfällen när det blåste mycket fick 
man hälla ut olja i sjön för att göra det 
möjligt att komma nära med motorbå-
ten. Här blev alltså uttrycket ”gjuta olja 
på vågorna” verklighet!

Livet på fyrskeppet var inte lätt och 
man bodde i en hytt på fyra kvadratme-

Uddo och Karin Westerberg                   Foto: Ur familjealbumet
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ter. Fyrmästaren hade förstås en något 
större hytt. Karin berättar att när en ny 
fyrmästarbostad byggdes vid Djursten 
blev de som arbetade på fyrskeppet inte 
glada: ”Dom kan bygga en ny bostad åt en 
person, men vi som ligger åtta man på ett 
fyrskepp - oss bryr dom sig inte så mycket 
om!”.

Efter det att Västra Banken drogs in 
1970 tjänstgjorde Uddo på Grundkal-
lens kassunfyr och därefter på Örskärs 
fyr. När Uddo arbetade på Örskär kunde 
Karin besöka honom när hon hade en 
avbytare som tog hand om korna.  

De flesta fyrbiträden, fyrvaktare och 
fyrmästare levde tillsammans med 
sina familjer vid fyrplatserna. Män och 
kvinnor delade på sysslorna. De kvinnor 
som var gifta med män som tjänstgjorde 
på fyrskepp fick som Karin ta ett mycket 
stort ansvar för familjen när männen var 
borta under lång tid. Det är svårt att tänka 
sig att någon kvinna idag skulle säga ”det 
går bra det”! Karin och andra kvinnor 
som levde under sådana omständigheter 
hade en stor arbetsbörda och det mesta 
byggde på deras förmåga att sköta familj, 
hem, kanske också djur och marker 
under makens bortavaro. Utan deras 
insats hade något familjeliv inte varit 
möjligt för männen på fyrskeppen.  

Faktaruta: 

Fyrskepp nr 23 Kopparstenarne, se-
nare Västra Banken. 

Fyrskepp nr 23 har legat vid följande 
stationer: Kopparstenarne 1902-10; 
Grundkallen 1911-22 samt Västra 
Banken 1923-70.

Byggd:       1900-01 på Bergsunds 
       mekaniska verkstadsbo-
       lag, Stockholm till en 
       kostnad av 96 500 kr

Längd:       28,02 m, bredd 6,85 m, 
       djupgående 3,12 m, 
       deplacement 260 ton
       (fullt utrustat)

Besättning: 8 man 

Ljuskälla:    från 1953 elektrisk lampa
       med en 4:e ordningens
       lins (tidigare fotogen)

Lysvidd:     11 nm 

I Öregrunds hamn finns nu fyrsys-
tem, däckshus och utrustning ovan 
däck placerade på ett skrovliknande 
betongfundament. 

Källor:

Björn Werner: Fyrskepp i Sverige (ISBN 91-973187-0-1)
Intervju i tidskriften Land 30 maj 1980
Intervju i tidskriften Kombinytt april 1999
Reportage i Uppsala Nya Tidning 2 december 1978
Intervju med Karin Westerberg på Gräsö 30 maj 2014   
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Egon knäckte Tån
Göran Winge (text & foto)

Lördagen den 10 januari 2015 drog stormen Egon fram och lämnade 
stor förödelse bakom sig. När Lotsbåten gick ut i Brofjorden i Bohuslän 
morgonen därpå fick personalen ombord titta två gånger mot ön Tån. Av 
den sju meter höga fyren som mött sjöfarare sedan över 40 år tillbaka stod 
endast betongfundamentet kvar.

Liksom sina systerfyrar i Brofjorden, 
byggdes Tån inför etableringen av Scan-
raff (nuvarande Preemraff i Lysekil) i bör-
jan av 1970-talet. Idag utgör Brofjorden 
infartsled till Sveriges mest trafikerade 
oljehamn. Vid inloppet hälsar inseglings-
fyrarna Dynabrott och Brandskär fartyg 
välkomna. Men sedan stormen den 10 
januari lyser Tåns fyr med sin frånvaro, 
som den första i raden av ledens landfyrar.

Att prickar sliter sig och elledningar 
kapas hör inte till ovanligheterna vid 
storm, och skadorna var som väntat om-
fattande efter den häftiga stormen Egon. 
Avsaknaden av en flera ton tung fyr var 
inte lika väntat för personalen ombord 
på Lotsbåt 740 som gjorde upptäckten 
morgonen efter ovädret. Vädrets mak-
ter hade brutit den flera ton tunga fyren 
itu, och skickat den första våningen till 

Resterna av Tåns fyr, d.v.s. fundamentet. I bakgrunden Dynabrott och Brandskärsflak, de 
båda inseglingsfyrarna till Brofjorden.
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havets botten. Den övre delen av fyren 
påträffades 30 meter upp på ön. där den 
parkerat intill radiohuset. En närmare 
inspektion visade att radiohuset flyttats 
½ meter av kraften.

Gediget byggd av plastkomposit, 
med en inredning och våningsplan i alu-
minium, hade Tån, precis som de andra 
landfyrarna i Brofjorden, sedan över 40 
år tillbaka stått emot väder och vind. 
Strömförsörjningen skedde via land-
kabel och kablarna var borrade genom 
klippan och under vatten för att inte 
skadas av isen. Trots sin originalinred-
ning och en gammeldags teknisk utrust-
ning, var Tån fortfarande i gott skick. Fy-
ren hade säkerligen fått stå kvar längre 
- om det inte varit för att vädergudarna 
samspelade denna dag.

Gentemot nordvästliga orkanbyar 
med en vindstyrka på uppemot 40 m/s, 
och därmed utan betongklackens skydd 
från vågornas kraft, hade fyren ingenting 
att sätta emot. Det höga vattenståndet 
och vågorna, i kombination med den 
nordvästliga vinden, blev en perfekt 
kombination för att knäcka fyren.

Kostnaden för Egons framfart är svår 
att uppskatta då hela Brofjordsleden är 
under utredning för modernisering. I 
och med att reservdelar till de till åren 
komna fyrarna börjar tryta, har det blivit 
nödvändigt att hitta nya tekniska lös-
ningar. 

I skrivande stund säkerställs navige-
ringen vid Tån tillfälligt av en fyr i ra-
darmasten. Kanske blir det därefter en 
fackverksmast som kommer att vägleda 
sjöfarare rätt i farleden. 

Den havererade fyrens framfart stoppades vid radiohuset.

Tån i ömkligt skick, långt ifrån sin ordinarie 
position och utan sin första våning. Denna 
ligger numera på havets botten. 
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Revengegrundet
Göran Falke

Efter angörandet av Almagrundets fyr går inseglingsleden mot Sandhamn och vidare 
till Stockholm förbi Revengegrundets fyr. Denna är nu c:a 50 år gammal och ersatte 
en boj som markerade ett grund på c:a 6,5 meters djup.

Grundets namn härrör från en grundstötning av den brittiska fregatten ”Revenge” 
år 1862 på väg in mot Grönskärs fyr. Djupgåendet kan förmodligen betyda ett tungt 
bestyckat fartyg.

Idén till byggnadssättet kom från Robert Gellerstad, chef för fyrbyggnadsavdel-
ningen vid Sjöfartsstyrelsen. Den innebar så liten byggnadstid som möjligt ute till 
havs där väder och vind många gånger omöjliggjorde att lägga till vid kassunen.

Under hösten 1960 gjordes översiktliga beräkningar kring stabiliteten hos kassu-
nen för att bestämma kassunens diameter och tjocklek. Beslut om byggandet fattades 
i december 1960 och den 9 januari 1961 startade byggandet av kassun, teleskoptorn 
och fyrtorn, samtliga i betong, på en kaj i Stockholms Frihamn. Dimensionerande för 
byggandet på kaj var att samtliga tre enheter ej fick väga mer än 145 ton vardera för 
att möjliggöra lyft av pontonkranen Lodbrok.

Ytterkassunen sjösattes den 10 mars. 
Direkt efter sjösättning göts en betong-
ring i botten för att öka kassunens stabi-
litet. Därefter göts väggarna till full höjd 
med glidformen som hängt kvar under 
lyftet. Kassunens höjd blev nu 8,5 m, 
vägde 410 ton och hade en metacenter-
höjd av 1,7 med ett djupgående av 4,6 m.
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Det nymålade teleskoptornet lyftes av Lodbrok den 28 mars och göts fast i kassunens 
bottenplatta. Djupgåendet blev nu 5,4 m med stabiliteten 1,1 och vikten 475 ton. 
Dagen därpå lyftes själva fyrtornet på plats. Stabiliteten sänktes nu till 0,6 för den 
550 ton tunga kompletta fyrkassunen och djupgåendet var 6,2 m.

Fram till slutet av april månad sattes fyrlanterninen på plats, man installerade fyrljus 
och kompletterande utrustning.

Samtidigt hade tungdykare varit på plats ute på grundet för att jämna av botten 
och lägga ut en plan makadambädd som injicerades med cement.  Denna platta var 
den plats på vilken kassunen skulle ställas.

För att bogsera ut fyrkassunen och sätta den på sin plats behövdes några dagar med 
högtryck i väderleken. Detta inträffade den 23 maj då bogseringen påbörjades.
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Distansen var från Stockholms Frihamn 40 sjömil lång. Fyrkassunen sattes på plats 
den 26 maj och fylldes omedelbart med makadam och sand i den yttre kassundelen. 
Genom att man gjutit fast långa rör från kassunens topp ner genom bottenplattan 
borrades hål genom makadambädden och långa stålstänger stoppades ner i dessa och 
injicerades fast i den underliggande makadambädden. Även makadamfyllningen inne 
i kassunen injicerades med cement.

Med hjälp av vatten i teleskoptornet och hydrauliska domkrafter lyftes fyrtornet 
9 m, varigenom fyrljuset blev 20,6 m över vattennivån. Därefter fylldes utrymmet 
i teleskoptornet under fyrtornet med betong. Elkabel drogs ut till fyren och efter 
kompletterande arbeten var fyren helt klar den 31 juli 1961.

Fyren väger c:a 2100 ton och är förankrad i klippan med 60 st. förankringsbultar.
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En härlig fyrdag
Birgitta Sundberg

Vi var fyra glada Stockholmsfyrar som 
åkte till Fårösund en solig,blåsig septem-
berlördag. Där träffade vi fyrentusias-
terna Jon Schöllin, Bo Hultemar och Jan 
Ströberg som var dagens guide.

Första anhalten var Bungeörs fyr som 
vi beskådade från stranden vid Bungenä-
set. Därefter gick turen vidare till ens-
linjen och fyrarna vid Norra gattet: Aur-
grund och Svingrund. Eva trampade i ett 

kaninhål och fick bandageras. Efter omplåstring tog vi en härlig matsäcksstund vid 
sjöbodarna på Haurevlar.

Jan tog oss vidare genom ett vackert landskap med hundratals får ner till den 
gamla nedlagda fyren vid Hultungs. 

Furillen blev vårt nästa och sista stopp. På 
Suderudd blåste det rejält när vi beund-
rade den vackra röda fyren Grauten. Vi 
besåg också de nya spektakulära husen 
och avslutade på Fyrillens träfyr. Jon höll 
på att bli fyrvaktare på heltid då han 
blev inlåst, men äventyret slutade väl. Vi 
skildes åt och fortsatte vår färd upp till 
Fårö, medan Jan, Jon och Bo åkte hem. Grautens fyr

Ett stort tack Jan Ströberg 
för en fantastiskt givande, 
härlig rolig fyrguidning. 
Vilken berättare du är ! Vi 
ser fram emot nästa Got-
ländska resa med Fyrsäll-
skapet. 

Gittan och Janne Sund-
berg, Eva Jordmark Lind-
ström och Ebbe Lindström.

Jan Ströberg, Gittan Sundberg, Eva Jordmark Lind-
ström, Jon Schöllin, Bo Hultemar och Ebbe Lindström.
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Färöarnas fyrar är intressanta, men svårtillgängliga
Ulf Wade A:son

En sommardag år 1933 siktade en fis-
kare i hamnen på Fugloy en öppen 
motorbåt med utombordare. Det var 
äventyraren Aina Cederholm som en-
sam styrt sin båt ”Rospiggen” från Sverige 
till de nordligaste öarna på Färöarna, en 
sjöresa på drygt 70 timmar. Hon såg fy-
ren Bispen på Fugloy som står högt uppe 
på klippön, men fortsatte med båten 
genom Nordepil och steg i land på ön 
Bordoy.

Äventyraren Aina Cederholm fort-
satte sin resa via Grönland och var på 
väg till Amerika, men isberg och packis 
var mäktigare än Ainas lilla båt. Hon in-
såg till slut att det bästa alternativet var 
att vända tillbaka. Helt utmattad och ut-

Fyren Bordan på ön Nolsöy

svulten kom hon åter till Grönland efter 
19 extremt tuffa dagar till havs. 

Aina Cederholms båtfärder är väl 
kända på Färöarna och hennes båt finns 
på museet i Klaksvik som ligger på ön 
Bordoy. Efter sina äventyr till sjöss var 
Aina bosatt på Bordoy några år och star-
tade där bl.a. en vävskola.

År 1980 blev Aina Cederholm känd 
även här i Sverige när hon medverkade 
i Lasse Holmqvists tv-program, ”Här är 
ditt liv”. Hon har själv skildrat sina upp-
levelser till sjöss i sin bok från år 1939, 
”Som sjöluffare på Atlanten”. Ainas även-
tyr finns också att läsa om i William Rig-
marks bok från år 1979, ”Världshavens 
vagabond”.

Äventyraren Aina Cederholms besök för 80 år sedan talar man fortfarande 
om på Färöarna
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Sagolika vyer välkomnade mig vid ankomsten till Färöarna

Jag valde en snabbare och en betydligt 
mindre krävande resa till Färöarna. Flyg 
från Kastrup i Köpenhamn till Vagar med 
Färöarnas eget flygbolag Atlantic Airways, 
en flygresa på 1 timme och 50 minuter. 
När jag landade denna förmiddag var det 
dimmigt och +11 grader. Golfströmmen 
gör att det på Färöarna knappast blir var-
mare än +14-15 grader på sommaren och 
sällan köldgrader på vintern. Vädret kan 
skifta snabbt vilket jag fick uppleva under 
min vistelse på den natursköna ögruppen 
i Nordatlanten.

Bussresan från flygplatsen i Vagar till 
Torshavn på ön Streymoy tar knappt en 
timme. Mellan öarna åker man genom 
en tunnel som är nästan 5 km lång. När 
tunneln är passerad hade dimman lät-
tat och jag skådar en fantastiskt vacker 
vy. Öppna vidder med rik grönska, men 
utan träd. Från de mer höglänta delarna 
av vägen slingrar sig regnvattnet kraft-
fullt från bergen. Fåren går och betar 
i dikesrenen och trafiken rör sig lugnt 
framåt utan stress. Ett för ögat njutbart 
sceneri välkomnar mig till Färöarna.

Bordans fyrlins, den största i hela Europa

Fyrlampor på Bordan Maskineriet på Bordan
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Mitt planerade besök till fyren Bordan på Nolsöy

Fyren i inloppet till 
Torshavn

När bussen närmade sig Torshavn börjar 
dimman att tätna. Sikten är begränsad 
till några få meter. Jag förundras över hur 
bussföraren och övrig trafik kan ta sig fram 
i staden i den täta dimman. Vädret är obe-
räkneligt på Färöarna och jag inser att det 
inte är möjligt att besöka fyren på Nolsöy 
denna dag. För att komma till fyren Bordan 
på Nolsöy är det först färja från Torshavn 
som tar 20 minuter. Därefter en vandring 
i starkt stigande terräng över höglandet på 
små slingrande stigar. En vandring som tar 
drygt 3 timmar i vardera riktningen. 

Den mytomspunna fyren på Nolsöy 
som varnat sjöfarare på väg till Torshavns 
hamn i drygt 125 år har en av världens 
största kvarvarande aktiva linser, en hy-
perradial lins 2660 mm i bredd. Linsen 
som är tillverkad av Barbier installerades 
år 1893. Den är 2880 mm hög och väger 
4 ton. 

Följande dag skulle jag besöka ön My-
kines, men tidigt på morgonen hann jag 
ändå med en snabbtur med båt för att få 
se fyren Bordan från sjösidan.

Efter min hemkomst har jag haft tät 
e-mail kommunikation och några tele-
fonsamtal med mina nyvunna vänner på 
Färöarna. De människor jag mötte under 
mitt besök har varit mycket tillmötes-
gående och gjort allt för att ge mig bil-

Bordans fyr

der, kontakter och mer kunskap om fy-
ren Bordan på Nolsöy.

Jag har nu även frimärken och ett 
20-kronors mynt med fyren på och fått 
kontakt med en fyrvaktarson som växt 
upp ute vid fyren Bordan.

Inne i linsen på Bordan
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En krävande vandring för att nå till Färöarnas västligaste utpost

Fyren på Mykines, Färöarnas västligaste utpost

Båtresan från Vagar till ön Mykines tog 
en timme och ute i havet såg jag flera 
vackra klippformationer som blev bra 
fotoobjekt. Havet har storhet och styrka, 
men båten tog sig lugnt in i naturham-
nen på Mykines. På klippväggarna vid 
hamnen häckar stormfågel och den tre-
tåiga måsen. En brant trappa leder upp 
till öns by. Många krävande steg.

Vandringen ut till fyren tog mig 
två timmar. Första delen av vandringen 
gick brant uppför i det gröna gräset och 
därefter följde jag den upptrampade sti-
gen som leder ut till fyrområdet. Det är 
branta stup längs stigen så det gäller att 
trampa rätt. Längs stigen är det gott om 
lunnefåglar. Honorna ruvar på ägg i små 
jordhålor medan hannarna radar upp 
sig i gräset och på klipporna när de inte 
är ute i havet för att söka föda. När jag 
närmar mig fyren ser jag också en koloni 
med havssulor. En ganska stor fågel med 
långa spetsiga vingar. Havssulorna gör 
täta turer ner mot havet för att finna sin 
favoritföda, makrill.

Fyren på Mykines byggdes redan år 1909 
och står kraftigt stagad för att kunna stå 
emot Nordsjöns hårda väder. Vandring-
en tillbaka till båten gick lite snabbare, 
men det är ju krävande för både ben och 
knän även när det går utför. På båten till-
baka kan jag konstatera att det är många 
olika nationaliteter som finner intresse i 
att besöka den vackra klippön Mykines. 

Lunnefåglar på Mykines
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Två svenskättlingar från Minnesota i 
USA, ett par från Spanien, samt en en-
tusiastisk fågelskådare från England.

Min erfarenhet från detta korta be-
sök på Färöarna är att jag måste ha gott 
om tid och bra väder för att hinna med 
allt det som jag planerat. De kontakter 
jag skapade under besöket har gett mig 
möjlighet till ett riktigt intressant besök 

Klippformationer på väg till Mykines

i fyren Bordan på Nolsoy, men jag har 
också fått många andra tips som gör att 
jag snart vill återvända till denna sago-
lika ögrupp ute i Nordatlanten. 

Färöarna som är en ögrupp med 18 
mindre öar är ett bra besöksmål för alla 
de turister som sett det mesta och som 
tröttnat på Sydeuropas charterdestina-
tioner, men älskar det oexploaterade.

Mykines by
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Gasoljefyrarna från 1880-talet – vad finns kvar?
Dan Thunman

Bakgrund
Sverige saknade, liksom de övriga skan-
dinaviska länderna ända till 1880 så 
gott som all fyrbelysning i skärgårdarna. 
De enda ledfyrar som då fanns var Bokö 
och Ledskär i Södermanlands skärgård 
samt Femörehuvud, Alen, och Håskö 
i Östergötlands skärgård. Dessa beva-
kades av en man, s.k. enmansfyrar. De 
skandinaviska länderna hade omfattande 
skärgårdar och hade därför inte råd att 
bekosta sådan fyrbelysning. 

Det var mot denna bakgrund som fa-
brikör C. R. Nyberg i Stockholm lyckades 
konstruera en ny typ av lampa där lågan 
brann med förgasad gasolja. Fabrikör G. 
V. Lyth fick därefter i uppdrag att utveck-
la och tillämpa denna idé praktiskt för att 
konstruera en fyrlampa för kontinuerlig 
förbränning att användas för fyrar i skär-

gårdsfarlederna. Lyth lyckades med detta 
och hans fyrlampa kunde hållas lysande i 
åtta till tio dygn i sträck. Till skenets för-
stärkning användes gjutna linstrummor.

Men ett viktigt problem återstod. 
Fyrljuset var inte tillräckligt starkt för att 
med säkerhet kunna skiljas från skepps-
lanternor eller skärgårdsbefolkningens 
egna oljelampor. Fyrarna behövde därför 
en från fast ljus avvikande karaktär och 
gärna med färgat sken. Detta problem 
löstes genom fyrkonstruktör Ludvig 
Fredrik Lindbergs genialiska konstruk-
tion: ”Lindbergska rotatorn”. Den bestod 
av en ställning med mässingsskärmar 
eller böjda, röda och senare även gröna 
glas runt fyrljuset. Ställningen kunde ro-
tera genom att värmen från lågan i sin 
tur drev en luftpropeller, vilket gav olika 
fyrkaraktärer (samma princip som ett 

Del av typritning för gasoljefyrar framtagen av L. Fr. Lindberg 1882. Väggar av stående 
bräder med profilerade locklister. I nedkant sågades brädorna spetsiga. Fyrkuren täcktes 
av ett enkelt sadeltak med takpapp. Två enkla fönster och en dörr. Invändigt fanns endast 
ett väggfast bord i samma plan som fyrlyktans botten. Förrådsbodarna hade en liknande 
men något enklare konstruktion.
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änglaspel). Dessa fyrar var nu konstrue-
rade för att kunna brinna oavbrutet och 
säkert i sju dygn. 

Efter att ha testats under år 1881 
uppsattes den första gaslojelampan 
på skäret Växlet i Furusundsfarleden i 
Stockholms skärgård. Året efter startade 
massproduktionen, och skärgårdarnas 
farleder kunde för första gången med 
framgång lysas upp utan fast fyrpersonal. 

Mellan åren 1882 och 1886 anlades 88 
gasoljefyrar av Lotsverket. I mellersta lots-
distriktet anlades 44 av dessa, i huvudsak 
för att belysa de stora inomskärsfarlederna 
på Stockholm. I östra lotsdistriktet anlades 
12 stycken och det var huvudsakligen far-
leden från Sävsund till Mem, som utgör 
inloppet till Göta kanal, som fyrbelystes. 
I västra lotsdistriktet anlades 25 stycken, 
de flesta till hjälp för insegling från havet 
till närmaste ankringsplats inomskärs. I 
det nedre norra lotsdistriktet anlades sex 
stycken och i södra distriktet en fyr.

Lindberg, som hade anställts vid Lots-
verket 1872 som konstruktör och ritare, 
tog även fram typritningar till Fyrhus för 

Gasoljefyrar med tillhörande förrådsbodar 
år 1882. Dessa fyrkurar och förrådsbodar 
tillverkades av trä. Snickerifirman Bark & 
Warburg i Göteborg, som även levererade 
större kombinerade fyr- och bostadshus 
eller renodlade bostadshus till lots- och 
fyrplatser, tillverkade ett stort antal fyrhus 
eller fyrkurar. Sedan fyrkurarna satts upp 
på den nya fyrplatsen monterades fyrlyk-
tan med den Lindbergska rotatorn. Fy-
rarna målades vita medan förrådsbodarna 
av liknande konstruktion målades röda. 
Lotsverkets personal eller andra pålitliga 
personer i fyrens närhet fick uppdraget att 
sköta om fyren. En gång i veckan skulle de 
servas enligt noggranna instruktioner. 

Även i Norge, som vid denna tid var i 
union med Sverige, användes den nya fyr-
tekniken. Där beskrevs gasoljefyrarna som 
det viktigaste steget i det norska fyrväsen-
det sedan linsapparaterna togs i bruk. Led-
fyrarna gjorde det möjligt att lösa många 
och stora uppgifter beträffande den norska 
kusttrafiken och den inledde en ny epok 
för kustfarten med fartygstrafik även om 
natten. Redan 1893 kunde den första 
”hurtigrutten” gå på Nordnorge. 

Vad finns kvar idag?
Från 1889 byttes gasoljan ut mot fotogen 
som gav en jämnare och ljusstarkare låga. 
Under början av 1900-talet ersattes fyr-

Gasoljeapparat av Lindbergs konstruktion 
använd i hamnfyren vid Råå fiskeläge 
söder om Helsinborg. 

Foto: Råå fiske och sjöfartsmuseum

Bo fyrplats i norra delen av Baggensfjärden 
i Stockholms skärgård med fyrhus av trä 
och tillhörande förrådsbod anlagd 1883. 

Foto: Ur Sjöfartsverkets arkiv
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apparaterna successivt av AGA-fyrarna. 
Även fyrkurarna kom snart att utvecklas. 
På 1890-talet byggdes runda fyrkurar av 
järn och senare åttsidiga fyrkurar av gjut-
järn med lutande fönster, placerade på 
fundament eller torn av betong. Dessa 
kom successivt att ersätta de tidigare trä-
kurarna som togs ned eller flyttades till an-
dra platser där de kom till annan använd-
ning för lotsverket eller för privat bruk.

I samband med Lotsverkets och Sjö-
fartsverkets inventering av f.d. beman-
nade fyrplatser år 1999 observerades 
även ett mindre antal av dessa fyrhus för 
gasoljefyrar från 1880-talet, men utan 
fyrlyktor. Dessa var flyttade från sina 
ursprungliga platser och fungerade som 
förrådsbodar. Men det finns troligtvis 
många flera som idag står som förråds-
bodar i hamnar, vid lotsplatser, vid båt-
bryggor eller på strandnära gårdstomter.

Du som läser detta och vet med dig 
eller anar att det finns en f.d. fyrkur av 
trä och kanske till och med en tillhöran-
de oljebod får gärna meddela författaren 
detta på mejladressen:
dan.thunman@hotmail.com. 

Dessa fyrkurar för gasoljeapparater ska 
dock inte sammanblandas med 1900-ta-
lets fiskefyrar, ofta vitmålade fyrkurar med 
invändig fyrapparat. 1880-talets fyrkurar 
känns igen genom ett mera påkostat ut-
förande i snickeridetaljerna. Jämför gärna 
med här bifogade ritningar och bilder.  Skriv 
till mig och berätta vad du vet och bifoga 
gärna bilder. På så vis blir även dessa relativt 
okända ledfyrar inventerade, beskrivna och 
kanske bevarade inför framtiden. Tillsam-
mans med bevarade fyrapparater på mu-
seer berättar de om en revolutionerande tid 
inom sjöfarten och fyrväsendet, en tid då 
fartygen på allvar och framgångsrikt kunde 
börja trafikera flera av våra inomskärsfarle-
der dygnet runt. 

Källor och litteratur:
Carlsson, Hilmer. Fyrväsendets utveck-
ling och de svenska insatserna för fyrtek-
nikens förbättrande. (1941).

Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser – en 
bebyggelsehistorisk dokumentation av 
f.d. bemannade fyrplatser anlagda under 
Lotsverkets tid. Stockholm 2000.

Invid en mindre båthamn på Arkö (Öster-
götland) står denna mycket välbevarade 
fyrkur. Såväl de profilerade locklisterna 
som den panelade dörren ser ut att vara i 
originalutförande från 1880-talet. 
Men vilken fyr är detta?

Spåren efter fyrlyktan är tydliga. Här har 
man valt att sätta in ett fönster. På andra 
fyrkurar har öppningen helt satts igen med 
brädor och nya locklister.
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Anders Widén – en sentida fyrmästare
Britt-Marie Sjögren (http://kullensfyr.se)

Bilen rullade i god fart ner längs E6 från 
Ängelholm mot Malmö. Dagen var solig 
och vacker, det glittrade i Öresund och 
jag var på ett utomordentligt gott hu-
mör. Jag kunde inte låta bli att le åt mig 
själv när jag körde. Tänk att man kunde 
bli så här glatt förväntansfull inför en in-
tervju med en f d fyrmästare!

Men han hade verkligen låtit trevlig 
i telefonen, Anders Widén, en av Kullens 
sista fyrmästare. 87 år var han, men lät 
pigg och intresserad. Han ville gärna återse 
fyren. Och jag som ju nyligen blivit hand-
havare av Kullens fyr tillsammans med 
min man Per och forskat om både fyren 
och dess historia, var rysligt nyfiken på vad 
han kunde ha att berätta om gamla tider.

Höghuset var lätt att hitta och trap-
porna upp till 7:e våningen tog jag raskt. 
Anders hade redan dörren lite på glänt 
och stack försiktigt ut sitt huvud och 
hälsade välkommen in. Han visade mig 

runt i lägenheten och av fotona förstod 
jag att han hade tre söner och många 
barnbarn. Och många minnen från ett 
långt liv i sjöfartens tjänst. Vi beundrade 
den vackra utsikten från balkongen, en 
vy väl ägnad en man som levt större de-
len av sitt liv på havet med fri utsikt.

Anders lärde mig konsten att fälla 
ihop en rollator och sen hoppade vi in 
i bilen och körde iväg. – Nu du Anders, 
ska vi ut på äventyr! – Ja, det ska vi min-
sann, svarade Anders glatt och vi möttes 
i ett leende samförstånd. Det här skulle 
bli en kul dag!

Medan vi körde norrut berättade 
Anders att han var född på Kullahalvön, 
närmare bestämt i det gamla fiskeläget 
Arild. Det var roligt att höra om Kulla-
bygden i gamla tider. Hur hans mormor 
ibland gav honom en femöring så att han 
kunde gå och köpa en strut karameller i 
affären i Möllehässle, eller hur han och 

Fyrmästare Anders Widén nedanför sin arbetsplats, Kullens fyr (1980-talet).
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hans kamrater på olika kreativa sätt tjä-
nade ihop pengar så de kunde cykla iväg 
till Höganäs och se på bio. 

Kullen med sin vackra vilda natur 
och ständiga närhet till havet var en 
spännande plats att växa upp på, på 
30-talet liksom i dag. 

Sjövanan låg i släkten, för Anders far 
Edwin hade varit stuart, högste chefen 
för en båts kökspersonal. Anders berät-
tar att fadern egentligen hette Nilsson-
Sträng, men att Edwin aldrig gillat det 
namnet utan ville ta sig ett nytt. Men 
han kunde inte komma på vilket namn 
han skulle ta istället. Så en gång när han 
var till sjöss diskuterade han detta med 
skepparen. Denne kom då på tanken att 
man skulle kasta om bokstäverna i Ed-
wins namn och si, då blev det Widén!

Vad gäller yrkesbanan gick Anders i 
sin fars fotspår och blev även han sjö-
manskock. Till skillnad mot fadern, som 
huvudsakligen åkte på England, gjorde 
Anders flera världsomspännande resor.

Var du kanske med om något sjömans-
dop på dina långa resor? undrade jag. Nej, 
men Anders mindes att en del passage-
rarna döptes när man passerade ekvatorn, 

de fick en spann havsvatten över sig! 
Han hade hört talas om den gamla 

seden ”att hönsa för Kullen”, d.v.s. att 
den som första gången passerade Kul-
len skulle doppas i havet, nedsänkt med 
bara ett rep under armarna. Men det var 
förr i tiden. Själv har han aldrig blivit 
döpt annat än i dopfunten i Brunnby. 

Merparten av Anders arbetsliv, den 
senare delen, kom dock att bli förlagd till 
stationära fyrskepp längs södra Sveriges 
kust. Där jobbade han som ensam köks-
ansvarig i kabyssen, vilket kunde ha sina 
sidor i krängande sjö. Det ålderdomliga 
fyrskeppet Kalkgrundet var en speciell 
utmaning. Där fanns ingen elektricitet, 
bara fotogenlampor, vilket troligen var 
anledningen till att han alltid hade en så-
dan besvärlig huvudvärk ombord på just 
det skeppet. Maten tillagades på vedel-
dad järnspis och diskvattnet fick han själv 
pumpa upp från havet. Livet var lite lätt-
are på de mer moderna fyrskeppen och 
Anders trivdes alltid bra med sitt jobb 
och sina arbetskamrater ombord.

Anders arbetslivshistoria under 1960- 
till 80-talet speglar fyrskeppens, tjänstefar-
tygens och fyrarnas nedläggningsperiod. 
Han vandrade från skepp till skepp efter 
hand som de drogs in: Fyrskeppen Kalk-
grundet och Svinbådan och Tjänstefarty-
get Malmö. Stolta skepp med lång historia. 
Anders följde dem alla till slutet.

Anders Widén, kock ombord på fyrskeppet 
Svinbådan.

Anders Widén seglade bl.a. på fartyget 
Mattawunga.
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Hans sista tjänst var den som fyrmästare 
vid Kullens fyr, och även där kom han att 
vara med om en av de sista bemannade 
perioderna. (Efter Anders som slutade 
1992 har två fyrmästare arbetat där, den 
siste fram till 2003.) Fyren lyser dock 
fortfarande och fullgör sitt uppdrag, nu 
som för 114 år sedan, något som både jag 
och Anders är glada och stolta över.

Efter en god lunch på solig uteserve-
ring på St Arilds golfrestaurang körde vi 
så vidare mot Anders gamla arbetsplats. 
Sommarlandskapets bekanta vyer fyllde 
Anders med glada minnen från gamla ti-
der. När vi rullade över backkrönet och 
slätten mot Mölle öppnade sig mot havet 
och Kullaberg, var vi rörande överens om 
att just denna vy alltid fyller en med ett 
särskilt lyckorus. Vackrare väg än denna 
får man nämligen leta efter, i synnerhet 
på våren när rapsfältens gula möter ha-
vets djupblå. Det är också något speciellt 
med att köra på ett långt havsomslutet 
näs. Det finns bara en väg och det är 
framåt. Genom det idylliska Mölle, och 
vidare upp genom bokskogens valv ända 
fram till havet och Kullens fyr.

Det blev ett kärt återseende. Visser-
ligen hindrade det onda benet den f.d. 
fyrmästaren från att ta sig uppför den 
smala spiraltrappan till den gamla linsen 
(som han bra gärna hade velat återse), 
men bara att komma in och se vaktrum-
met, maskinrummet och havsutsikten 
igen satte ny fart på berättandet. 

Till Kullens fyr kom Anders som fyr-
vaktare 1983 och jobbade i 3 år under 
fyrmästare Sundberg, som hade rykte om 
sig att vara en smula oberäknelig och do-
minant och som en del var lite rädda för. 
Anders kryssade dock smidigt bland skä-
ren, det var inga problem. Men när Sund-
berg slutade 1986 blev Anders fyrmästare 
och fick då äntligen fria händer. Då blev 
det ordning på torpet förstod jag, och han 

passade bl.a. på att skrapa bort all täckan-
de grå målarfärg som dolde fyrens vackra 
schackrutiga golv i vit marmor och svart 
skiffer. Denna kulturgärning tackar vi för!

Anders tyckte att fyrmästarjobbet 
var ett kanonjobb, lyckliga bonusår ef-
ter allt slitet på fyrskeppen. Här var han 
nära havet men ändå på land, och bodde 
bra i fyrvaktarbostaden på den vackraste 
av platser. Barnen var utflugna men frun 
flyttade upp så de kunde bo tillsammans. 
Lägenheten i Malmö hade de kvar i alla år.

Anders jobbade som fyrmästare på 
Kullens fyr från 1986 ända fram till sin 
pensionering hösten 1992. Faktiskt triv-
des han så bra att han skrev till SjöV och 
bad om att få jobba kvar året ut, vilket 
också beviljades. 

Hur såg då fyrarbetet ut på Widéns 
tid, d.v.s. 80-talet? Det var bara två SjöV-
anställda, fyrmästaren och fyrvaktaren. 
Fyrvaktaren hette Sven-Axel Persson och 
var bördig från Kullagården som histo-
riskt sett varit kopplad till fyren. Hierar-
kin från forna dagar var inget som Anders 
höll på, utan man jobbade ihop och gjor-
de samma arbete. Dock hade fyrmästaren 
bättre lön, för det var ju ändå ytterst han 
som hade ansvaret. Fyren och dess an-
läggningar, allt skulle fungera och hållas 
snyggt och rent. Häri ingick fyren, lilla fy-
ren Kullen västra, fyrmästarbostaden och 
fyrvaktarbostaden inklusive förrådsbygg-
nader och därtill hörande trädgård samt 
omgivande staket, vilket allt hölls i bästa 
skick. Detta var särskilt viktigt eftersom 
man hade många besökare sommartid.

Vidare skulle den 60 ton tunga lin-
sen putsas varannan dag. Då stängde 
man av den mitt på dagen och polerade 
alla prismorna med rödsprit, vilket tog 
ett par timmar. Allt enligt rutiner som 
var fastlagda sedan tidigare. (Nu putsas 
den på sin höjd två gånger om året av 
SjöV:s fyrtekniker.) 
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Sist men inte minst skulle alla koppar- 
och mässingsdetaljer putsas varje lördag. 
Poleras minutiöst så att de sken ikapp 
med solen. Jominsann, det fick jag höra, 
för visserligen hade vi när vi övertog fy-
ren renoverat både golv och väggar, satt 
upp skyddsräcke och installerat ny be-
lysning, men se den där lätt grönfärgade 
kopparkranen på elementet, den hade 
nog inte blivit putsad de senaste 20 åren 
och det la f.d. fyrmästare Widén nogsamt 
märke till. Vilket han påpekade mycket 
vänligt, men också mycket ihärdigt:

- Britt-Marie, Britt-Marie, ni måste bör-
ja putsa! Och lite senare (efter att jag trott 
mig avleda hans uppmärksamhet) med 
viskande röst och skälmsk blick: - Häxan, 
B-M, jag säger bara en sak: Häxan!

Att metallblänk är något djupt rotat 
och sammanhörande med sjömännens 
yrkesstolthet, det blev för mig nu up-
penbart.

- Och järnknopparna i spiraltrappan, 
när polerade ni dem sist? Tja, där stod man 
svarslös och blygdes teatraliskt med sänkt 
huvud över sitt tillkortakommande. Hur i 
all sin dar hade vi kunnat missa järnknop-
parna? Med glimten i ögat skojade vi om 
detta, ty i en fyr likaväl som i ett fartyg 
skall metallen till varje pris skina!

På Widéns tid skruvades också fyrens 
alla 33 trappsteg loss varje vår, renskra-
pades och lackades om. Stenfasaden av 
gnejs skulle skuras och hållas ren från 
lavar och kalkavlagringar. Sommartid var 
det då som nu stor turisttillströmning, 
vilket bröt den annars enahanda rutinen, 
men också medförde mer arbete. Inträ-
det på 5 kr stoppades i en träbössa och 
där hittade man med årens lopp mynt 
från världens alla hörn. (Vi har höjt in-
trädet till 30 kr för vuxna, men så har vi 
också en spännande utställning att visa.)

På fyren fanns dessutom en väder-
observatör som var anställd av SMHI. 

På Widéns tid hette han Björn Malm. 
Som mest var man alltså 3 personer. 
När Malm var ledig hoppade någon av 
fyrpersonalen in och tog över rapporte-
ringen. Var tredje timme dygnet runt i 
ur och skur skulle de meteorologiska in-
strumenten som barometer och hygro-
meter avläsas och sedan ringas in till F10 
i Ängelholm. Man kan tycka att det hade 
varit bäst organiserat om man jobbade 
i par och tog varannan avläsning så att 
alla fick sova sina 6 h på natten, men så 
fungerade det ej. Ett pass varade en hel 
vecka, dag som natt, och den som hade 
vakten var fullt ansvarig hela passet. På 
natten sov man då bara 3 h i stöten med 
väckarklockan bredvid sig på en madrass 
i vaktrummet. Widén säger att han med 
tiden blev så van att han vaknade redan 
innan väckarklockan skrällde. 

Fyrmästarens arbete bestod således 
av mycket putsande, iordninghållande, 
mätande och rapporterande. Men det 
var också ett fritt arbete. Anders hade 
ingen över sig som la sig i. Han minns 
i alla fall inga inspektioner av SjöV. Det 
var fridfullt och stilla på Kullen när tu-
risterna gått för dagen. Anders njöt av 
livet här ute i fulla drag.

Stormar, råkade ni ut för några häf-
tiga sådana? Jodå, det gjorde man, brän-
ningarna kunde bjuda på skådespel mot 
klipporna. Som ett litet smakprov berät-
tade Anders hur han en dag stod i fyren 
och såg ut mot södra udden där en stor 
schäfer lufsade omkring. Plötsligt tog 
stormvinden tag i hunden som hjälplöst 
rullade som ett nystan hela vägen in till 
fyren! Det var tur att det inte blåste på 
andra hållet, för då hade han rullat utför 
det 60 meter höga stupet.

Det var intressant att få höra hur fyren 
var möblerad på Anders tid. I vakt-rum-
met, mitt emot den tunga väggtelefonen 
i svart bakelit, hängde flera av de mätap-
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parater som skulle avläsas. Däremellan var 
fyrmästarens gedigna fernissade skrivbord 
placerat. Kanske var det här som fyrmäs-
tare Ivar Kyhlberg satt i godan ro en janua-
ridag 1971, då Oslofärjan M/S Margrethe 
gick på grund på klipporna precis nedan-
för fyren. Det lär ha varit ett skärande ljud 
som han sent skulle glömma.

Det var också här, som Ivars far och 
tillika fyrmästare, Arvid Kyhlberg under 
krigsåret 1942 genomlevde sin kanske 
svåraste arbetsdag någonsin, den när han 
försökte ordna hjälp åt 43 torskpilkare 
som drev ut med isflak rätt ut på öp-
pet hav i -15 graders kyla. Tragedier och 
hjältedåd utspelades här detta drama-
tiska dygn, då hela Mölle höll andan och 
de anhöriga inget annat kunde göra än 
att stå på udden och följa dramatiken på 
isen i skenet av fyrens rytmiska ljussvep.

Dessa historier som vi nu har utställ-
ning om kände Anders väl till. Han och 
hans kamrater hade kunnat vara med på 
isflaket om det velat sig illa. Just den för-
middagen hade de nämligen gett sig ut på 
isen för att pilka långa. De var redan långt 
ut, men hejdades lyckligtvis av Anders äld-
re bror som anat faran, klokt nog vänt om 
och nu tog med sig pojkarna hem. Några 
timmar senare bröt isen loss och katastro-
fen var ett faktum. –Den natten var det 
omöjligt att sova, mindes Anders, man låg 
bara och tänkte på dem som drev omkring 
därute på havet i vinden och kylan.

På min fråga om Anders träffat tidiga-
re fyrmästare, mindes han framför allt fyr-
mästare Edler, en trevlig och välrespekte-
rad man. Inför sin pensionering 1961 hade 
Edler sett till att fyren blivit nyrenoverad 
och fin. Anders träffade Edler när denne 
skulle hedras med en ceremoni ombord 
på den båt som Anders tjänstgjorde vid, 
tjänstefartyget Malmö. Man hämtade upp 
Edler vid Kullens fyr och styrde sedan 
mot Hallands Väderö. Mitt ute på havet 

tilldelade lotsdirektören fyrmästare Ed-
ler medalj, minns Anders. Troligen gällde 
detta Edlers avtackningsceremoni där han 
fick medalj för lång och trogen tjänst. Det 
måste ha varit en känslosam och högtidlig 
tilldragelse för fyrmästaren som tjänat fy-
ren under så många år (1944-61).

Trötta men nöjda med dagen lämna-
de vi omsider av f.d. fyrmästare Widén 
hemma i Malmö igen. Den här utflykts-
dagen till Kullen blev ett glädjens minne 
för oss båda. Vi fattade inte riktigt hur 
det gick till, men vi trivdes helt enkelt 
i varandras sällskap och hade roligt. Så 
vi håller kontakten telefonledes och An-
ders har varit och hälsat på flera gånger 
på fyren tillsammans med sin son. De är 
alltid särskilt välkomna!

PS. Och nästa gång du kommer så ta på 
dig solglasögonen Anders, för då kom-
mer kopparkranen på elementet att ski-
na så det svider i ögonen, det kan du tro! 

Fyrmästare Widén då och nu.
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Kunskapscentrum och museum
om det maritima arvet på och runt Landsort

Roland Steen

Landsorts fyr är den äldsta i Sverige, byggd på svensk mark. Fyren står som 
utropstecknet för ett väldigt stort och mångsidigt kulturellt maritimt arv. I 
ett projekt med hemvist både på Landsort och i ett Östersjösammanhang, 
pågår sedan ett drygt år arbetet på att försöka skapa ett kunskapscentrum 
och ett museum runt de här sakerna.

Utgångspunkten är arbetet med att 
säkra Landsorts överlevnad som ett fun-
gerande skärgårdssamhälle, att skapa 
jobb och ge förutsättningar för fler fast-
boende. Det arbetet drivs sedan 1998 av 
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum, en 
ekonomisk förening med fastboende och 
företag som medlemmar.

Idén är att göra det maritima arvet 
synligt och tillgängligt på platsen där 
det faktiskt hände (och idag i delar fort-
farande händer). Ett kombinerat kun-
skapscentrum och museum som ska vara 
en kunskapsportal till Landsort och till 
Östersjön. Målgrupper är turister för att 
uppleva och inspireras, skolungdom för 
att lära och förstå, forskare för att un-
dersöka och utveckla kunskaper vidare.

Efter ett första år för att konkreti-
sera idén, där även Svenska Fyrsällskapet 
deltar, har nu ett samlat koncept tagits 
fram. Det presenteras under vintern 
för de många aktörer som är inblan-
dade som medaktörer eller finansiärer. 
Bland dessa märks framför allt Statens 
Maritima museer, Södertörns högskola, 
Nynäshamns kommun och gymnasium. 
Arbetet har så här långt finansierats med 
bidrag från Stockholms Läns Landstings 
skärgårdsanslag, Nynäshamns kommun 
samt Riksantikvarieämbetet. Länsstyrel-
sen i Stockholm beviljade i november 
dispens från strandskyddet, ett helt av-

görande nålsöga när man ska göra något 
längst ute i skärgården.

Parallellt med det Landsortsspecifika 
projektet drivs också ett EU-projekt Via-
bal, ”Routes to the Baltic Maritime Heri-
tage”, med Landsorts Sjö- och MiljöCen-
trum som s.k. lead partner. Det projektet 
har medlemmar från också Tyskland, Est-
land och Polen och syftar till att flera såda-
na projekt som Landsorts ska genomföras 
– för att öka synlighet och tillgänglighet 
till det ofta väldigt fragmenterade mari-
tima arvet. Arbetet ska avrapporeras i fe-
bruari 2015 och siktar på att få status som 
ett EU Flagship in Tourism inom EU:s 
Östersjöstrategi. Det här projektet finan-
sieras främst av EU:s Seed Money Facility 
i Rostock. Även Svenska Institutet bidrar.

Landsorts Kulturum och Kunskapsstation.
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Nyhavns historiska fyrskepp räddat
Mats Carlsson-Lénart

Danmark var liksom Sverige ett stort fyrskeppsland på 1800- och 
1900-talen. Som en rest från denna epok ligger mitt i Köpenhamns 
hjärta No. XVII vars sista stations namn ”Gedser Rev” ännu är målat på 
fartyget. På denna position fick No. XVII och hennes besättningar bland 
annat ta emot ett 50-tal östtyskar som över Östersjön lyckats fly från 
förtrycket i sitt land. Nu har Danmarks Nationalmuseum restaurerat 
Gedser Rev och räddat fyrskeppet för framtiden.

Många av er som läser detta har säkert nån 
gång suttit och käkat middag eller bara ta-
git en øl på någon av de många krogarna 
på Nyhavns norra sida. Även om det i 
denna världsberömda lilla köpenhamnska 
hamnkanal finns flera historiska fartyg är 
det ett som sticker ut och det är det kraft-
fulla gamla fyrskeppet Gedser Rev. 

Hon byggdes i ek redan 1895 på Hansens 
Verft i Odense och lades först ut på sta-
tionen Lappegrund i Öresund, ungefär 
mellan slotten Kronborg och Sofiero. Efter 
att ha fått framdrivningsmaskin installerad 
flyttades No. XVII år 1921 till Gedser rev 
som blev fyrskeppets hem i över 50 år 
(med undantag för krigsåren 1940-45 då 

Fyrskeppet No. XVII Gedser Rev. Den nya dannebrogsmålningen med stationens namn 
är utförd efter noggranna kravspecifikationer.
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No. XVII på tyskarnas order flyttades till 
en position i Stora Bält, utanför Kalund-
borg). 

Gedser rev, knappt 7 Nm SO om 
Gedser Odde på Falster – Danmarks 
sydligaste punkt – hade haft ett fyrskepp 
sedan 1878 och stationen fanns sedan i 
över 100 år, fram till 1980 då fyrskeppet 
drogs in och så småningom ersattes av en 
lysboj på revet. 

Men redan 1972 ansågs No. XVII ut-
tjänt av Fyrvæsenet, den danska myndig-
het som då ansvarade för fyrar, sjömär-

ken och andra navigationshjälpmedel. 
Som många andra danska fyrskepp ge-
nom åren lades No. XVII i malpåse vid 
Fyrvæsenets fyrmagasin på marinbasom-
rådet på Holmen i Köpenhamn och hon 
utannonserades till försäljning.

Fyrskeppet inköptes på initiativ av 
danska Nationalmuseets mångårige och 
legendariske chef P.V. Glob, med pengar 
från skeppsredaren A.P. Möller och hans 
hustrus Christine McKinney Möllers fond 
till allmänna ändamål. Redan då, för mer 
än 40 år sen, hamnade No. XVII i Nyhavn 
som vid den här tiden befann sig i en över-
gångsålder mellan sin forna roll som livlig 
förtöjningsplats för potatisbåtar och bud-
kuttrar och den nuvarande som en måle-
risk turistkanal där de maritima inslagen är 
av den mer museala typen.

Under de första åren underhölls och 
visades fyrskeppet av några frivilliga 
köpenhamnare med den före detta fyr-
skeppsmatrosen Mads Hansen i spetsen. 
Allting ombord bevarades intakt, inklu-
sive maskinen och den kraftiga fyrlam-

Tidsmaskin! – I fyrskepparsalongen hänger ännu Fredrik och Ingrid, kunga-
paret som regerade Danmark från 1947.

Fyrskeppets inredning är bevarad i det skick 
som var när No. XVII avmönstrades 1972.
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pan i lanterninen. Så småningom blev 
det svårt att med de frivilliga krafterna 
och pengarna underhålla fyrskeppet och 
därför fick Nationalmuseet ta ett allt 
större ansvar. Men över 40 år vid kaj i 
en stad sliter också på ett gammalt far-
tyg och därför insågs för några år sedan 
behovet av en omfattande renovering av 
No. XVII.

Men nu är hon tillbaka i Nyhavn, 
stoltare och vackrare, än på decennier. I 
januari 2001 bogserades No. XVII den 
långa vägen till varvet i Hvide Sande på 
danska nordsjökusten. Efter den tids-
krävande utflykten blev det också en 
omgång på varvet i Gilleleje, norr om 
Helsingör. På däcket möter No XVII:s 
tillsynsman Tor Jespersen som skiner 
ikapp med fyrskeppet. 

- Vi har försökt återställa egentligen allt 
ombord här på gamla Gedser Rev som 
det såg ut när hon hade reparerats efter 
olyckan 1954, säger han. Själva fyrljuset 
i lanterninen är dock bortplockat sen de-
cennier.

Den 14 augusti 1954 var nämligen 
den mest dramatiska och tragiska dagen 
i fyrskeppets historia. Det norska mo-
torfartyget Maridal körde med c:a åtta 
knops fart in i Gedser Rev på babords-
sidan och stora skador uppstod. Det var 
en tidig morgon och fyrskeppets maski-
nist Karl Henry Peetz Jørgensen Erholdt 
hade vakten. Han lyckades snabbt purra 
sina fem kamrater i besättningen vilka 
alla lyckades rädda sig i en jolle men 
själv hamnade han i vattnet vid kollisio-
nen och drunknade.

Tidsmaskin! Ombord på Gedser rev kliver man mer än 60 år tillbaka i tiden.

Det var härifrån som nyanlända DDR-
flyktingar meddelades till land.

Batterier var centrala ombord på ett 
fyrskepp. Så även på Gedser rev.
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Fyrskeppet sjönk på några få minuter 
men kunde senare bärgas från revet, re-
pareras och sedan läggas ut igen. 

- Det nya däcket är av nordsvensk 
tall, berättar projektledaren Johanne 
Bornemann Mogensen. Och så har vi 
bytt alla kopparplattorna som täcker 
skrovet också.

Närmare tio miljoner svenska kronor 
har satsats på att renovera Gedser Rev. 
Pengar som även denna gång kommer 
från Maersk-grundaren A.P. Møller med 
hustrus fond.

Skeppstimmermannen Morten Møl-
ler Nielsen har varit en slags konstnärlig 
ledare för allt arbete med trä under re-
noveringen.

- Vi har velat utföra alla moment ar-
betsmässigt korrekt, göra saker på det sät-
tet hantverkarna gjorde förr, förklarar han.

Fyrskeppsrenoveringen i all ära, den 
är fantastisk men vad vore ett skepp utan 
en historia och storytelling. Gedser Rev 

låg som en västlig utpost mot Warszawa-
paktsvattnen i sydöstra Östersjön. Unge-
fär samtidigt som Berlinmuren byggdes 
och Östtyskland stängde sina gränser 
började den unge matrosen Niels Gartig 
på Gedser revs fyrskepp.

- Jag hade bara varit på fyrskeppet 
ett par dagar då vi tog emot de första 
flyktingarna. Dom kom i regel padd-
lande med kajaker, sa Niels Gartig i en 
intervju med Berlingske 2012.

Från Gedser Rev var det ungefär 20 
kilometer över till DDR:s kust. De som 
lyckades fly hade ofta paddlat många 
timmar.

- Flyktingarna var aldrig lugna förrän 
de faktiskt stod på vårt däck. De östtyska 
patrullbåtarna gick ofta nära oss, ibland 
med släckta lanternor. De visste att vi 
hade tagit emot flyktingar men kunde 
inte göra något, enligt Niels Gartig.

För säkerhets skull talade fyrskepps-
besättningen inte klarspråk när man per 

Vølunds verkstad på Amager byggde tändkulemotorn på No. XVII. 
Den 3-cylindriga Vølundmotorn har en färg som påminner om dansk pølser.
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radio kontaktade land och ville ha ut en 
båt som kunde föra flyktingarna i hamn.

- Vi sa alltid att vi behöver mera vat-
ten. Det visste alla inblandade att det 
egentligen betydde att nu finns det nya 
flyktingar att hämta.

Historien om hur fyrskeppsbesättning-
arna på Gedser Rev hjälpte människor att 
fly från diktaturen i DDR publicerades för 
första gången 2012 i boken ”Flugtrute Øs-
tersøen” av Jesper Clemmensen.

För några år sen diskuterades det att 
flytta fyrskeppet Gedser Rev och Natio-
nalmuseets andra fartyg från Nyhavn, 
eventuellt då till Øhavsmuseet i Fåborg 
på Fyn. Men lösningen har nu blivit 
att Frilandsmuseet, ett friluftsmuseum 
(underställt Nationalmuseet) i Kongens 
Lyngby övertar fyrskeppet nu när re-
noveringen är avslutad och att hennes 
framtid som en prydnad för Nyhavn 
tycks vara säkrad.

Fyrskeppet Gedser Rev vid kaj i Nyhavn, Köpenhamn.

Fyrskeppsmän av idag – Tor Jespersen och 
Morten Møller-Nielsen har lagt sin själ i 
renoveringen av No. XVII.
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Landsorts-Nytt
Björn Öberg (text) & Ole Drebold (foto)

Fram till renoveringen under 
senhösten och vintern har ytter-
dörren till Landsorts fyr stått öp-
pen hela året för att säkerställa 
en god ventilation. Endast en 
grind har hållit obehöriga borta. 
Luftcirkulationen har sedan bör-
jan av 1980-talet förbättrats ge-
nom tre kamflänselement, vilka 
styrts av termostat, placerade 
nere i stentornet. Skorstenseffek-
ten som därvid uppkom bidrog 
till att reducera kondensations-
problemet.

I samband med senaste renoveringen (2012) rekommenderade tillkallade byggnadsex-
perter att hålla ytterdörren stängd och att hålla en 4 grader högre temperatur inne i 
stentornet än utanför. Detta för att få kaboneringszonen på rätt plats i stenmurarna Efter 
renoveringen har problemet med kondensering ökat under höstarna. Spiraltrappans fun-
dament, som redan tidigare rostat, har rostat än värre, vilket lett till att rosten sprängt det 
vackra gamla kalkstensgolvet. Bilden ovan visar inte de värst söndersprängda områdena.

Med draghjälp av Roger Karlsson, projektkontrollant från WSP, fick jag igenom 
den åtgärd som redovisas på bifogade bilder: En på ön fastboende konstnär och 
skicklig stenhuggare, Ole Drebold, har huggit upp en c:a 5-8 mm bred spalt intill 
spiraltrappans fundament, rätt igenom kalkplattorna ner till det kalkbruk de vilar 
i (c:a 35-45 mm djupa). Gjutjärnet har be-
friats från rost, strukits 2 gånger med Isotrol 
grundolja, 2 gånger med röd blymönja samt 
därefter med 2 stryk av täckfärg.

Den upphuggna spalten har befriats från 
rost och damm och därefter fyllts nästan upp 
till stengolvets nivå med blästersand. Slitsarna 
har därefter förseglats med en grå sikaflexfog. 
Där så har varit möjligt har de sönderspräng-
da kalkstensplattorna pusslats ihop och lim-
mats med ett särskilt stenlim.

Förhoppningsvis kommer kalktensplat-
tornas kondition inte att försämras i en fram-
tid genom vidtagen åtgärd.

                                  Ole Drebold i arbete.
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Norrlandsresa 2014, besök på Järnäsklubb, 
Ratan Södra och VIPP-invigning Holmögadd
Esbjörn Hillberg

Varje år firar Ulla och jag Midsommar på min lilla barndomsö i Söderhamns 
skärgård och samtidigt försöker vi göra en avstickare några dagar till olika 
fyrar längre upp på Norrlandskusten. Förra året skulle vi bl.a. ha besökt Hol-
mögadd och dess Vippfyr men på grund av hårt väder och vind gick det inte. 
De skulle även ha invigt fyren på Internationella Fyrdagen 2013 men även 
detta blåste inne. När jag pratade med Anders Wincent i år föreslog han att vi 
skulle göra det i år om vi kunde komma upp. Sagt och gjort vi chansade och 
körde upp från Söderhamn till Umeå måndag 16 juni och följande hände:

På vägen norrut besökte vi först Järnäs-
klubbs nedlagda lotsstation (syd Nord-
maling). Av en slump hade jag läst på 
internet om ett EU-bidragsprojekt att 
det skulle bli ett mindre vandrarhem där. 
Vi hade tur som vanligt. När vi dök upp 
där vid 16 tiden hittade vi två killar som 
snickrade på ett hus. Vi presenterade oss 
och frågade om det var möjligt att se på 
lotsstationen. Det visade sig att en av kil-
larna som hette Fredrik Karlsson tillsam-
mans med sin fru Paula Quinones hade 
tagit över platsen. Fredrik som är snicka-
re hade rustat upp hela anläggningen som 
skulle öppna under sommaren. Ett fan-
tastiskt ställe som blir ett lyxvandrarhem 
med 3 otroligt fina dubbelrum där varje 

rum har egen toalett och dusch, bäddade 
sängar och frukost. I det lilla lotsutkiks-
tornet finns 3 våningar med små sitt-
grupper och en otrolig utsikt från själva 
lotsutkiken mot bland annat Bondens fyr 
i öster. Vilket mysigt litet vackert ställe. 
Vi kan bara önska Paula och Fredrik lycka 
till och räknar med att komma tillbaka 
ett annat år. Mer info på: 
www.lotshuset.se.

Ratan Södra
Vidare upp till Umeå för övernattning. 
Tisdag morgon körde vi upp till Ratan 
där Christer Hollinder väntade tillsam-
mans med Peder Öberg. Så ut till Ratans 
byalags stora projekt, återskapandet av 
fyren Ratan Södra inre från 1874. Som vi 
nämnt tidigare i Blänket flyttades denna 
fyr 1942 till Djäkneboda och användes 
som förråd fram till 2011 då byalaget 
med hjälp av Länsstyrelsen och andra i 
juni 2011 slutförde köpet och flyttade 
tillbaka det f.d. gamla fyrhuset till sin 
ursprungliga plats. Sedan dess pågår ett 
stort arbete med att återställa fyren. När 
vi var där fanns en erfaren kakelugns-
murare i huset som byggde upp muren 

Järnäsklubbs lotsplats
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till den gamla eldstaden och köksspisen. 
Man måste beundra dessa fantastiska, 
outtröttliga människor i Ratan som åter-
skapar 1874 års fyr. Peder som är foto-
graf dokumenterar allt som händer på 
fyrplatsen. De hoppas vara klara om c:a 
2 år och vill då att fyren även är utrustad 
med sin ursprungsbelysning bestående 
av en sideralskensspegelapparat med 
fotogenlampa. Dessutom söker man ef-
ter den mistsignalsklocka som togs bort 
1922. Alla tips är välkomna.

Holmögadd
På onsdag morgon körde vi till en fiske-
hamn längst ut utanför Täfteå där fiskaren 
Rune Lundström (som vi faktiskt hade 
träffat för några år sedan på Holmön, 
fyrvärlden är liten!) väntade med sin 
större båt för att köra oss till djupham-
nen på Holmögadds norra udde. I vår 
båt åkte även Lena och Lovisa Carne-
land från EU Leader Urnära i Vännes 
som hade finansierat Vippfyr-projektet 
(90.000:-) tillsammans med Länsstyrel-
sen Västerbotten, samt Bosse Svahn 
Fortverkets representant för Holmögadd 
och Björn Ludvigsson från Holmögadd-
gänget. Övriga deltagare från Holmö-
gaddgänget hade redan åkt ut med ett 
par småbåtar till den grunda fyrhamnen 

Christer Hollinder, Peder Öberg och Ulla 
Hillberg inne i Ratan Södra. Även tapeterna 
skall återskapas.

på södra udden. När vi anlände till Hol-
mögadd norra hamn stod Anders Win-
cent och Åke Bäckström och väntade på 
bryggan då de kört upp från fyrplatsen 
med två 4-hjulingar och släpvagnar för 
att välkomna oss. Där stod även en stor 
burk Bullens korv på ett gaskök och vän-
tade. Sjön suger sa Anders så vi inmun-
diga några korvar med bröd och dricka 
varefter de beordrade oss upp på bän-
kar på släpvagnarna. Sedan skumpade vi 
iväg drygt 3 km över ön till fyrplatsen. 
Naturligtvis vajade den svenska flaggan 
över Fyr-hjulskolonnen och under jubel 
nådde vi vår destination där vi mottogs 
av bl.a. Lars Olof Åström chef för kom-
munägda Viva Resurs som hade levere-
rat järn, svets och smide till vippfyren 
samt Peter, Linda och Alvina Wincent. 
Därefter blev det sightseeing i alla fyr-
platsens byggnader varpå vi samlades 
runt den imponerande 9,5 m höga Vipp-
fyren. Ordföranden i Svenska Fyrsäll-
skapet fick äran att hålla ett invignings/
hyllningstal till Vippfyren samt med 
kniv skära av det blågula bandet. Ett Fyr-
faldigt leve utropades för fyren varefter 
ordföranden överlämnade  några presen-
ter från Svenska Fyrsällskapet. Så var det 
dags för en välsmakande lunch. Slutligen 
kördes vi i full fart på släpvagnarna, med 
grusdammet från den torra vägen yrande 

Bosse Svahn, Esbjörn Hillberg och Björn 
Ludvigsson skumpar iväg på släpkärran.
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runt oss och på oss, nordvart över ön till 
fiskebåten. En timme efter att vi hade 
lämnat Holmögadd satt Ulla och jag i 

Ordföranden Esbjörn Hillberg skär av 
invigningsbandet.

vår bil för c:a 45 mils körning till mid-
sommarfirandet i Söderhamns skärgård.   

Så en sista tanke. Jag har sagt det flera 
gånger tidigare men det förtjänar att sä-
gas igen: Västerbotten är Sveriges främ-
sta fyrlän. Vår resa har återigen bevisat 
hur aktiva fyrföreningar och fyrintres-
serade människor i Västerbotten är. Vi 
skall även vara tacksamma att man ge-
nom EU kan få bidrag till bevarande av 
våra svenska fyrar och jag hoppas att 
flera utefter Sveriges långa vackra kust 
använder sig av dessa möjligheter. Fyr-
intresset ger mig många tillfällen att 
möta mängder av underbara, positiva 
och glada människor. Man blir också all-
tid varmt välkomnad till alla dessa udda 
vackra platser av alla trevliga människor. 
Jag vill även uppmana er alla att besöka 
våra fyrar som utgör en betydelsefull del 
av Sveriges unika maritima kulturarv. 
Jag kan nästan garantera att ni får härliga 
minnesvärda stunder och många vänner. 
Lycka till på era fyrresor.

Holmögadds båda fyrar.
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Återtändning och 50-årsfirande av Älgsjö fyr
Tommy Asplund-Lamberg

Den 18 oktober 2014 åter-
tändes Älgsjö fyr efter att 
ha varit släckt sedan 2009. 

Fyren, som ägs och drivs av 
Fyrföreningen Älgsjö Högbon-
den står dramatiskt på en 14 
meter hög klippavsats NNO 
om Bönhamn i Nordingrå.

Fyren byggdes 1964, var-
för föreningen hade anledning 
att fira såväl återtändning av 
Älgsjö som 50-årsjubileum 
och därtill 105-årsjubileum för 
Högbonden, där sistnämnda 
fyr tändes för första gången 
den 18 oktober 1909. 

50-åringen firades på plats 
med snittar och Champage.

Föreningen vill tacka för 
gott samarbete med Tran-
sportstyrelsen och Sjöfartsver-
ket som gjort det möjligt att 
få överta och återtända fyren.

Den stora fyrutställningen som öppnade förra sommaren på Skärgårdsmuseet i 
Stavsnäs förnyas i år med material om fyrfolkets liv m.m.. Vi kommer att ställa ut 
fyrkonst av bl.a. Folke Sjögren. 

Utställningen invigs kl 12.00 lördagen den 27 juni. Museet är öppet dagligen 12-16 
t.o.m. 30 augusti samt samma tid 5-6 och 12-13 september. 
Kontaktinformation, kommunikationer, karta etc på www.skargardsmuseet.org. 

Fyrar – om fyrfolkets liv samt fyrkonst
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Farbror Axel och fyren på Carnegieska bruket
Bengt Wedel (text & bild där ej annat anges)

Min farbror Axel Hansson (1890-1974) 
var född i Mollösund. Höstterminen 1902 
började han i andra klass i Göteborgs Västra 
Realskola (belägen i Majorna). Axel bodde 
inackorderad hos ett par i ett numera rivet 
hus på Allmänna vägen. Mannen var fyr-
vaktare och hade ansvar för en fyr belägen 
på taket av en fabriksbyggnad på Carnegie-
ska bruket. Axel, som kom från en sjöfarts-
intresserad familj, var nyfiken och fick följa 
med fyrvaktaren då fyren skulle tändas el-
ler släckas. Efter en tid fick Axel själv pröva 
på att tända och släcka fyren, naturligtvis 
under fyrvaktarens överinseende. Axel fick 
lära sig fyrens konstruktion. 

Så blev fyrvaktaren sjuk. Fyrvaktaren 
frågade då Axel, om han kunde sköta fyren, 
vilket Axel gärna ville göra. Under några 
dagar var alltså Axel fyrvaktare. Vid några 
tillfällen senare fick han förtroendet att 
sköta fyren då fyrvaktaren hade förhinder.  

Flera gånger har jag hört Axel med 
stolthet berätta om hur han upplevde 
sitt åtagande. Han sa på ålderns höst att 
han på sätt och vis aldrig hade känt ett 
sådant ansvar inför någon annan syssla i 
livet. Och ändå hade han haft ganska an-
svarsfulla arbetsuppgifter under ett långt 
yrkesliv inom näringslivet. 

Axel var elev på Västra under fyra läsår 
(1902/03-1905/06). Hans tillfälliga 
uppdrag som fyrvaktare kan ha ägt rum 
under denna tid. Axel tog studenten på 
Latinläroverket våren 1910. Efter studier 
vid Göteborgs Högskola 1910-12 – i bl.a. 
nationalekonomi för professor Gustaf 
Steffen – blev han enrollerad i broderns 
affärsverksamhet (Firma Mårten Hans-
son). När denna firma gick i konkurs i 
början av 1920-talet flyttade Axel utom-
lands. Han var under en tid verkställande 
direktör för Electrolux i Polen.

Enligt Lotsstyrelsens ”Underdåniga 
Berättelse” för år 1880 har ”på vallarne 
vid Carnegieska bruket blifvit uppsatta 
två ledfyrar, afsedda att vid inseglingen 
hållas öfverens.” De nya fyrarna, som 
var försedda med paraboliska reflekto-
rer, tändes första gången den 15 okto-
ber 1880. År 1901 placerades den ena 
av dessa fyrar, den yttre, på taket av en 
fabriksbyggnad på Carnegieska bruket. 
Fyren visade intermittent vitt sken; en 
kort förmörkelse var femte sekund. 

Av bifogade bilder framgår, att fyren 
har utgjort en påbyggnad överst på den 
stora fabriksbyggnaden. 

Axel Hansson 
i unga år.

Carnegieska bruket från sjösidan med fyren 
och Älvsborgsbron.        Foto: Göran Sernbo
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Enligt fyrlistorna är det först år 1916 som 
fyren får elektriskt ljus. Man kan utgå ifrån 
att det fram till dess var en fotogenlampa 
som svarade för ljuset. Denna skulle släckas 
och tändas varje dygn. En s.k. intermit-
tenshylsa höjdes upp och ned över ljuset 
var femte sekund. Ljuset reflekterades mot 
en spegel. Eftersom elektricitet saknades, 
måste hylsan ha drivits av ett lod. Lodet 
fick fyrvaktaren veva upp med 2-4 timmars 
mellanrum beroende på vajerns längd. Man 
får hoppas att det var en lång vajer.

Man kan se framför sig en ung grabb 
på 12-14 år traska på natten, kanske vin-
tertid, genom ett föga upplyst Majorna, 
låsa upp en port med gnisslande gångjärn 
i den stora fabriksbyggnaden och vandra 
trapporna upp till byggnadens yttertak 
och gå in i fyrhuset för att dra upp lodet. 
(Lågans höjd över vattnet var 35,9 meter). 

Fyrens namn Carnegieska bruket be-
stod alltså av två fyrljus som skulle hållas 
överens i 79 grader vid inseglingen till 
Göteborg. Fyrvaktaren hade inpräntat 
hos Axel hur oerhört viktiga dessa fyrar 
var för fartygstrafiken till Göteborg. Man 

Fyren placerad ovanpå Carnegieska bruket var en av ensfyrarna i Göteborgs inlopp.

kan förstå att skolgossen tyckte att hans 
”ämbetsansvar” var större än rektorns. 

År 1967 flyttades ”takfyren” till den 
nybyggda Älvsborgsbron.

Ett tack till Esbjörn Hillberg, Svenska 
Fyrsällskapet, som bidragit med fakta-
upplysningar.

Det numera missvårdade f.d. fyrrummet.
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Liten ö med stora ambitioner
Johan Bjurer
Tidigare publicerad i ”Skärgården”

Simpnäsklubb är Arholmaledens 
första angöringsfyr vid det norra 
inloppet till Stockholms skärgård. 
Ön är mycket liten, men har i ge-
nerationer haft stor betydelse för 
sjöfarande i regionen. En betongfyr 
byggdes 1943 på ön Skomakaren, 
men är numera släckt och lyser bara 
med en svag solcellsdriven lampa.

Fyrplatsen Simpnäsklubb anlades 1869.
Foto: hämtat ur Ingvar Östermans privata 
fotoalbum som digitaliserats av Björkö 
Arholma hembygdsförening.

Simpnäsklubb ligger ungefär en halv 
sjömil nordost om Björkö i Norrtälje 
kommun och har sedan tidig medeltid 
figurerat som en viktig riktpunkt för sjö-
farten i området. 1768 byggdes ett sex 
meter högt kummel på Simpnäsklubb, 
samtidigt som en liknande konstruktion 
färdigställdes på Högskär, några sjömil 
längre söderut. Vid samma tid byggdes 
också Båken på Arholma. 

Arholmaleden omgärdas av förrä-
diska grynnor och kobbar. Redaren och 
riksdagsmannen Matts Pehrsson från 
Öster Edsvik på Björkö stödde tidigt 
ett fyrbygge vid Simpnäsklubb: ”flera 
skeppsbrott tima där årligen och jag var 
själv med en gång då vi funno liken efter 
sju skeppsbrutna människor.” Sagt och 
gjort. År 1869 byggdes den första fyren 
på Simpnäsklubb på fyrmästarbostadens 
tak. Det gamla stenkumlet från 1768 

stod i vägen och revs. Fyrvaktarbostaden 
målades röd med en större vitmålad ruta 
på norra långsidan och byggdes ovanpå 
en källare av sten. 

Lanterninen på bostadens tak drevs 
till en början av en tvåvekig fotogenlam-
pa med en så kallad sideralspegel. 1924 
ersattes den av luxljus (fotogenglödljus) 
med rotator och ett betydligt starkare 
sken.

Under andra världskriget (1943) bygg-
des en ny fyr; ett 16 meter högt, be-
tongtorn som elektrifierades och kon-
trollerades på distans från lotsstationen 
i Simpnäs. Den gamla fyren släcktes, 
fyrplatsen avbemannades och 1955 revs 
det gamla fyr- och bostadshuset. I början 
på 70-talet blev fyren helautomatiserad. 
Idag lyser den bara med en starkt redu-
cerad, solcellsdriven, lampa. 
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Simpnäsklubb har vårdats av många fyr-
mästare och fyrvaktare. Bland många an-
dra kan nämnas fyrmästare Axel Fredrik 
Hammarström som tjänstgjorde längst 
av alla, från den 25 januari 1886 till 
1914 eller Carl Edvard Lindström, först 
som fyrbiträde och sedan fyrvaktare, 
åren 1911 till den sista juni 1935.  

Ingvar Österman i Simpnäs tjänst-
gjorde i närmare 40 år som båtman vid 
Simpnäs lotsstation. I farvattnen runt 
Simpnäsklubb hämtade eller lämnade 
han lotsar som lotsat i farleden till eller 
från Stockholm eller ner mot Landsort.

– Näskubben, strax söder om nuva-
rande fyr på Simpnäsklubb, var till en 
början första inseglingsfyr i Arholma-
leden, men var inte så lätt att segla in 
efter. Där bodde fyrpersonalen med fa-
miljer som turades om att ligga ute på 
Simpnäsklubb, ungefär 14 dagar i stöten.  

Ingvar Östermans morfar, mästerlot-
sen och fyrmästaren Arvid Lindström 
(1868-1950) tjänstgjorde som fyrvak-
tare på Simpnäsklubb 1916- 1918. 

– När jag var barn fanns fyrfolk på Simp-
näsklubb, men personalen drogs in när 
den nya fyren stod färdig. Fyrmästaren 
åkte bara ut ibland för tillsyn. 

Den nya betongfyren fick ett nytt signal-
system, en nautofon, som gav ifrån sig 
ett kraftigt ljud som aktiverades vid tät 
dimma. Den tidigare anläggningen, en 
tyfon, drevs med hjälp av komprime-
rad luft. Längre tillbaks fanns en ring-
klocka. Innan elektrifieringen levererade 
”Lotsångaren” bränsle till anläggningen. 
Minst fyra stora bränsletankar stod på 
Simpnäsklubb. 

– Nordvästra sidan av Simpnäs-
klubb hade en mindre ”kaj” där större 
båtar kunde komma till, men bara om 
det var lugnt. Mot Söderkobb, på Sko-
makarens södra sida, fanns en liten 
hamn för fyrfolket, men var hårt utsatt 
för grov sjö österifrån. Med hjälp av en 
lyftkran kunde fyrpersonalen lyfta upp 
fyrvaktarbåten på land. Allt är borta 
idag. 

Den gamla lanterninen står 
utanför Björkö Arholma 
sjömannaförenings museum i 
Simpnäs.       Foto: Johan Bjurer
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Den nya fyren sköttes automatiskt via en 
instrumentpanel i lotsstationen i Simp-
näs. Likaså nautofon, fyrljus och avfrost-
ning av fyrglas. 

– En nautofon är en elektrisk ljud-
givare, ett membran, en två millimeter 
tjock stålskiva, som fås att vibrera med 
hjälp av elektromagnetism och ger ifrån 
sig ett väldigt starkt ljud. När fartygen 
fick täckta bryggor fungerade inte ljud-
sändaren så bra. Tyfonen måste under-
hållas och ibland byttes den ut mot en 
nautofon, säger Christian Lagerwall på 
Sjöfartsverket.  

Simpnäsklubb utrustades med en ra-
diofyr och med hjälp av krysspejling från 
fartyg kunde fyrens position bestämmas. 
Fyrplatsen fick också en Racon. 

– En Racon är en ”radarfyr”, som visade 
vilken fyr det handlar om och dess po-
sition (på radarbilden), säger Christian 
Lagerwall.  

Här byggdes också ett dieseldrivet 
elaggregat i reserv som startade automa-
tiskt om strömmen från land bröts.

– Det sista som gjordes på 1970- 
80-talet var att lysa upp fyren och hela 
Simpnäsklubb. Det var jättefint. 

Sedan den 29 oktober 2012 har fy-
ren på Simpnäsklubb en fasadbelysning 
som aktiveras genom att ringa ett tele-
fonnummer. Belysningen släcks automa-
tiskt efter en stund. 

Fyren på Simpnäsklubb och lotssta-
tionen i Simpnäs låg i linje. När perso-
nalen vid lotsstationen i Simpnäs kikade 
norrut efter sjötrafik i farleden fick man 
”blunda nästan varje gång fyren blin-
kade”. 

– Vi fick möjlighet att dämpa ljuset 
inåt. Det var ju mest utifrån man behöv-
de hjälp från fyren. 

Ingvar minns barndomsåren i Simp-
näs skola där fyrfamiljsbarnen också 
gick. 

I början fick fyrpersonalen ro ut till 
fyren när den skulle servas, en sträcka på 
ungefär en sjömil. En aktersnurra under-
lättade arbetet så småningom. Två man 
turades om att sköta fyren.  

– Nuförtiden drivs den lilla fyrlam-
pan av solcellspaneler och har bara ett 
svagt blinkande sken med olika färg i 
sektorer, säger Ingvar Österman.    

Av den gamla fyrvaktarbostaden 
finns bara grunden och källaren kvar. 
Minnet av livet vid Simpnäsklubb blek-
nar i takt med det en gång så starka fyr-
ljuset.  

Fotnot: Den som vill lära sig mer om Simp-
näsklubb kan göra ett besök på sjöfartsmuseet 
i Simpnäs. Där står också den ursprungliga 
lanterninen som fördes dit när fyrvaktarbo-
staden revs 1955.

”Det var inte det enklaste att få ner 
den tunga lanterninen”, säger Ingvar 
Österman som var med när den gamla 
fyrvaktarbostaden revs 1955. 
Foto: hämtat ur Ingvar Östermans privata 
fotoalbum som digitaliserats av Björkö 
Arholma hembygdsförening.
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Kustbefästningar och fyrplatser
Lars A. Hansson

Att kustartilleriet och fyrväsendet samsats på samma lokaler har länge 
varit känt. Inom både fyrsällskap och kustartilleriets beundrare är 
platser som Landsort, Understen, Söderarm, Holmögadd och Vinga 
kända begrepp och platser.

För att förstå sambandet och varför det 
ofta har stått en kanon i närheten av en 
fyrplats måste historien backas till slutet 
av 1800-talet. Vid denna tidpunkt var 
kustens försvar till allra största del helt 
fastlandsbaserad och utgjorde försvar för 
viktiga hamnar, inlopp och städer. Exem-
pel på detta är fästningen i Gävle som 
byggdes av köpmän i staden före ryssarnas 
härjningar längs östersjökusten runt 1718. 

Nyköping som inte hade något för-
svar brändes ner till grunden medan 
man i Gävle började skjuta på den an-
nalkande ryska flottan som då begav sig 
till en annan stad som inte hade en fäst-

ning. Göteborg med Älvborgs och Nya 
Älvsborgs fästningar hindrade tillträde 
till hamnen, likväl gjorde Vaxholms och 
Oscar-Fredriksborgs fästningar i det inre 
inloppet till Stockholm.

I och med en snabbare teknikut-
veckling med snabbare och större far-
tyg fanns ett behov av att stoppa fien-
den längre ut än vid Vaxholm om vi 
tar Stockholms skärgård som exempel. 
Runt 1910 anlades ett batteri vid Siarö, 
idag museet Siaröfortet. Snart var även 
detta för långt in i skärgården och vid 
krigsutbrottet 1939 hade Havsbandslin-
jen påbörjats i stor skala.

Landorts fyr med en av tre 15,2 cm kanoner i batteri Landsort.                   Foto: Ulf Schloss
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Nu var kustartilleriet ute i det yttre havs-
bandet och hade mycket troligt sneglat 
på platser där fyrar redan fanns. Behovet 
av el, tele och förläggningar fanns även 
för kustförsvaret och dess viktigaste 
uppgift ute i havsbandet var att skydda 
infartslederna till de viktiga hamnarna, 
samma infartsleder som fyrarna märkte 
ut med sitt sken. Batterierna skyddade 
även de kontrollerbara minlinjer som 
låg tvärs över de viktiga farlederna. De 
styrdes från minstationer på öar eller 
skär så att vår egen sjöfart fortsatt kunde 
använda farleder även där skarpa minor 
låg på botten.

I forcerat tempo, med det annalkande 
kriget inte långt borta, byggdes kanonbat-
terier, mätstationer och observationsplat-
ser på en rad platser runt Sveriges kuster. 
Inte sällan var det pjäser som förut stått 
längre in i skärgården som nu flyttades 
ut, med hjälp av pråmar, mycket personal 
och speciella rälsvägar drogs de tunga ku-

polerna och eldrören upp på bergsknallar 
långt ut i skärgården. 

På platser som Holmögadd, Söder-
arm och Landsort byggdes batterierna 
med sina kanoner ofta nära fyrplatsen då 
fyrtornet kunde användas även i militärt 
syfte. Framförallt innan inträdet av radar 
som eldledningshjälpmedel var kustartil-
leriet beroende av olika typer av kikare 
för att beräkna avståndet till fartyget som 
skulle beskjutas med kanonerna. Ju hö-
gre dessa kikare stod, desto längre ut på 
havet kunde inmätningen ske och desto 
mer precis blev den. Ibland kunde dock 
närheten också bli negativ. En av de be-
varade 15,2 cm pjäserna på Landsort 
står endast 30 meter framför fyren och 
i dess torn fanns två lodbasmätare under 
lång tid för inmätning av mål. När 2.pjäs 
sköt så vibrerade dock fyrtornet av tryck-
vågen och personalen som skötte de två 
lodbasmätarna fick svårare att läsa av sina 
instrument.

Holmögadd. Till vänster i bild skymtar cement, master och installationer. Därunder 
gömde sig en sex våningars bunker för ledningen av det moderna 12 cm batteriet.

Foto: Härnösandsgruppen H.Å. Pettersson.
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På Vinga fanns liknande mätinstrument 
för batterierna på t.ex. Galterö och 
Styrsö i en framskjuten position framför 
kanonernas eldrör. Ett annat exempel är 
ledningsfunktioner för kustartilleriet som 
sprängdes in i berget under Arholma båk.

När beredskapen tog slut 1945 hem-
förlovades större delen av batteriernas 
bemanning men kanonerna var kvar i 
organisationen, redo för det uppstartade 
kalla kriget.

Majoriteten av kanonerna var från 
sekelskiftet 18-1900 tal och en markant 
uppdatering gjordes med start under 
1950-talet. Mängderna av mindre bat-
terier med klen kaliber fasades ut mot 
moderna, radarledda batterier med längre 
räckvidd. Mellan 1956 och 1983 byggdes 
och färdigställdes 39 batterier, helt kärn-
vapensäkra och totalt med nästan 120 
moderna eldrör som försvar av kusterna. 
Dessa batterier placerades nästan uteslu-
tande så långt ut som möjligt för att stop-
pa en fiende innan man nådde skärgården. 

En plats som Femörehuvud i Oxelö-
sund fick nya kanoner och man fick spa-
ningsradar på Hävringe. På bland annat 
Arholma, Galterö, Söderarm, Landsort 
och Holmögadd byggdes nya batterier 
som ersatte de äldre. På sex platser pla-
cerades ERSTA 12 cm batterier som 
förutom ett kanonsystem i Finland är 
världens modernaste fasta kustartilleri. 
ERSTA står för ERSättning Tungt Artil-
leri och var ett stort projekt att från bör-
jan bygga 28 moderna tunga batterier 
som till slut endast blev sex.

Tre 10,5 cm batterier om två pjäser 
byggdes på Nåttarö, Bodskär och Ar-
holma där en av pjäserna på Arholma 
numer är statligt byggnadsminne och 
museum. Vid ett besök på Arholma kan 
oftast både batteriet på Arholma norra 
och båken besökas under en dagsutflykt.

30 stycken 7,5 cm batterier om tre 

pjäser blev Bofors största beställning. Från 
Lysekil på västkusten till Bredskär utanför 
Umeå placerades batterierna mestadels på 
östkusten. Av dessa är två statliga bygg-
nadsminnen på Ellenabben, Karlskrona 
och Havstoudd, Hemsö, Härnösand. Även 
det kommunalt ägda vid Femörehuvud, 
Oxelösund är till stora delar bevarat. De 
två senare är ofta öppna för besökare.

ERSTA blev det sista fasta artille-
risystemet som byggdes i Sverige. Sex 
batterier om tre 12 cm pjäser byggdes 
från Trelleborg till Holmögadd fram till 
1983. Här är en pjäs bevarad som bygg-
nadsminne på Landsort som kan kombi-
neras med externa besök vid det gamla 
batteriet och fyren på södra Landsort.

Lars A. Hansson driver bunkertours.se 
förlag och resetjänst med specialitet på 
berganläggningar och modern militär-
historia.

10,5 cm kanon i batteri Arholma var kust-
försvarets mest tekniskt avancerade kanon, 
som teoretiskt kunde skjuta upp mot 40 
skott per minut.          Foto: Lars A. Hansson

Länkar:
Lars A. Hansson - www.bunkertours.se
www.arholmanord.se
www.batterilandsort.com
www.hemsofastning.se
www.femorefortet.se
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Strandhugg i Östergötlands Skärgård, En resa i tid och rum
av Johan Thyberg

Boken är väldigt trevligt skriven och tar oss med på en resa 
till ett 10-tal öar i Östergötlands skärgård bl.a. den ned-
lagda fyrplatsen Lilla Alen/Alön som var bemannad 1887-
1902. Öns ende fyrvaktare fick dagligen ro till fyrarna på 
öarna Logen och Lunda inom Bråvikens Naturreservat för 
att tända dem liksom till Viskärs norra udde - Arkö inre och 
fyren på Stora Utterklabben - Arkö yttre. Häradsskärs Fyr 
behandlas utförligt. Strandhuggen belyser livet i skärgår-
den, fisket, jakten och livet i stort och smått.

Boken, som utkom 2014 på Strandhugg förlag, är på 208 
sidor och inbunden med måtten 302 x 215 x 18 mm, 
ISBN 978-91-637-6024-2. Pris: 255 inkl. fri frakt från 
www.bokus.se.

      Lasse Sjölander

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. 

Du har väl hittat vårt Fyrlexikon 
där finns otroligt mycket information om det mesta med anknytning till våra 
fyrar att finna. Mycket kartor gör det lätt att navigera.

Har du bilder på kassunfyrar eller fyrteknikbilder så kontakta lexikonförfattaren 
Leif Elsby på leif.e.elsby@gmail.com (obs! e mellan leif och elsby) eller per brev 
Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil eller tel. 0523-22139. 
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Medlemmarna gillar modellfyrar!

Inger Lönnquist från Furusund (medl. nr 5389) 
skriver att de har två minifyrar. En är Långe 
Jan utförd i öländsk kalksten och den andra är 
det enda exemplaret i Sverige av Ölands Södra 
Grund. Denna är också gjord i öländsk kalksten 
och väger 8 kilo. Den specialbeställda fyren lyser 
med intermittent sken 4 sekunder.

Tips
I Blänket 2014:4 gavs ett tips om ett finsnickeri 
som tillverkade modellfyrar. Bengt Strömbäck 
med företaget Sankt Anna Design (medl. nr 
3720), www.sanktannaelektronik.se berättar att 
de tillverkar autentiska ljuskaraktärer till de fyrar 
som snickeriet bygger både inne och ute (lysdioder

Ölands Södra Grund med 
”Fången på fyren”.

eller lampa). Karaktärerna simulerar en rotation 
med hjälp av en microprosessor som bygger upp 
resp. tonar ner ljuset.

   Redaktören

Din medlemsavgift för år 2015
En liten påminnelse om att detta nummer är det sista numret som du får om 
du inte har betalat din årsavgift för 2015 (enskild medlem 200:-, förening 250:-, 
företag 1000:-). 

Tillsammans med Blänket 1/2015 som kom i slutet av januari sände vi ett inbe-
talningskort till de som inte hade betalat för 2015 och bad dem att betala senast 
2015-02-28. En stor majoritet har betalat men alla har inte gjort det. 

Vi ber er som vill fortsätta att vara medlem att snarast betala årsavgiften på 
Svenska Fyrsällskapets plusgirokonto nr 400714-2, uppge medlemsnummer 
som finns tryckt på Blänkets plastförpackning eller namn och adress samt årtalet 
2015. Kontakta Ulla Hillberg 031-972148, ulla@hillberg.com om du har någon 
fråga.
      Esbjörn Hillberg
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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, Lilla Tisslegården, Siggagården 1, 542 94 Mariestad, 
  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, Siggagården 1, 542 94 Mariestad, tel. 0731-807300
  e-mail: technodrome@hotmail.com
  Arent van der Veen, Fontinvägen 7, 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
  Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, 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
  Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
  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

Programkommitté Uppland
Sammank. Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
 Hans Fendin, Kölängsvägen 34, 741 42 Knivsta, tel. 018-341674
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 018-343243

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

Revisorer
 Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
 Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 031-690689
Suppleant Marianne Plate, Snäckekärrsgatan 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 2015
 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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