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Ordförandens sektor

Jag och min fru Ulla tycker, liksom många, många an-
dra, att det är mycket intressant och trevligt att besö-
ka olika fyrplatser. Genom våra besök får vi se många 
okända ställen i Sverige och förutom fyrar upptäcker 
vi flera andra fina byggnader och platser som gamla 
fiskekapell, kyrkor, herrgårdar, slott, gamla småstä-
der och orter. På något sätt förvandlas våra fyrresor 
till upptäcktsresor för vi måste nästan alltid lämna de 
större vägarna och leta oss fram på lokala vägar. Vi är 
ofta tvungna att övernatta och chansen är då stor att vi finner något litet mysigt hotell 
eller kanske till och med ett slott där det inte är för dyrt att tillbringa en natt. Dess-
utom träffar vi hela tiden trevliga människor och får många nya vänner. Nu kanske vi 
gör fler fyrresor än många andra men även färre fyrresor ger samma resultat. 

I år skall vi exempelvis fira 5 fyrfödelsedagar: Harnäsudde (Vänern), Fällholmen (Vä-
nern), Måseskär samt Ystad inre fyller 150 år och fyrskeppet Fladen 100 år. På alla 
platser skall Svenska Fyrsällskapets minnesplakett monteras, Fyrfaldiga leven för fy-
ren utbringas, etc. Harnäs (nära Sjötorp) firades redan 30 maj med c:a 30 besökare. 
Dagen därefter på hemväg besökte vi Mariestad för att beundra hur enastående fint 
gänget i Mariestads Fyrsällskap har restaurerat de 4 större landfasta fyrarna samt 
byggt en stor modellfyr i en rondell i stan. Sedan blir det stressigt i augusti då vi den 
1:a firar Fällholmen (på en ö utanför Otterbäcken), sedan båt in till fastlandet, bil 
till Hälleviksstrand, båt ut till Måseskär och därefter fyrfödelsedagsuppvaktning 2:a 
aug. Ystad stad ordnar 7-9 aug en maritim helg med nordiskt marinbesök, Marinens 
Musikkår, etc. Den totalt restaurerade fyren uppvaktas 8 aug. på sin 150-års dag med 
tal av kommunalrådet, montering av födelsedagsplaketten, m.m. av Svenska Fyrsäll-
skapet. Årets sista fyrfödelsedagsfirande sker 12 sept. på Maritiman i Göteborg när 
fyrskeppet Fladen fyller 100 år. Alla är välkomna dessa dagar.

En annan trevlig fyrbesöksaktivitet är årets Internationella Fyrdag/helg som firas 15-
16 augusti på c:a 70 fyrplatser med kanske sammanlagt fler än 12.000 besökare om 
vädret är hyfsat. Under denna helg hinner den intresserade göra åtminstone ett par 
fyrbesök och få många härliga intryck. Studera också vårt höstprogram för i det hittar 
du ännu fler fyrbesök och intressanta föredrag där du kan träffa andra fyrintresserade.

Så sitt inte hemma utan delta i våra fyrbesök och träffar för jag lovar att du får en 
trevlig stund.
      Esbjörn Hillberg
      Donsö 2015-06-01



5

Redaktörens ruta
Denna gången tänkte jag skriva ”Redaktörens ruta” på temat:

”Hur är det att vara Blänket-redaktör”
Skulle jag sammanfatta det i ett enda ord så blir det JÄTTEROLIGT! Man får 
många och spännande kontakter med trevliga och entusiastiska människor och får 
arbeta med ett intressant material och känna att det betyder något. 

En del artikelförfattare blir personliga vänner som man inte vill tappa ur sikte 
även om ämnet är uttömt. Andra har man en intensiv kontakt med under arbetets 
gång och sedan är det bra så. 

Eftersom Fyrsällskapet har existrerat i snart 20 år så har det ju tyvärr också 
hänt att en del av författarna som stått en nära inte längre finns i livet, men deras 
berättelser lever kvar. Jag tänker då bl.a. på Karl Eliasson som tyckte att ”Livet på 
en pinne” d.v.s. Grundkallens kassunfyr, där han var fyrmästare, var toppen och 
inte minst Lennart Hermansson. Lennart, fyrvaktare i tredje generationen och 
fyrmästare på Tistlarna och Nidingen, som skickade mig ett 30 sidor långt hand-
skrivet manuskript där han berättade om sin uppväxt på Ursholmen, Sveriges 
västligaste fyr. En gripande berättelse där han började sitt brev med att skriva att 
”det här är nog ingenting att ha, du kan kasta det i papperskorgen om du vill”. Det 
var verkligen något som skulle bevaras i tryck! Lennart har sedan bidragit med 
flera intressanta artiklar. Nu är han tyvärr borta.

Dessa berättelser från förr som beskriver ett strävsamt och utsatt yrke som 
inte längre finns kvar är väl värda att bevara till eftervärlden där man kanske inte 
ens i sin vildaste fantasi kan föreställa sig hur det var att leva isolerat och ibland 
avskuret från ”civilisationen” under längre perioder. Tyvärr finns det färre och 
färre som kan berätta om hur det en gång var, så tiden rinner liksom ut. 

Fyrreseskildringar och aktuell information är också ämnen som intresserar de 
flesta. Bra att ha ett tema för sin resa och varför då inte fyrar och att ha koll på 
vad som händer kring den ”egna” fyren är alltid spännande.

Finns det då inga nackdelar med att vara Blänket-redaktör. Jodå, skall det kom-
ma in tillräckligt med varierat material, skall jag få det att gå jämnt ut i slutändan, 
skall alla artikelförfattare ”sköta sig” och lämna in i tid? Ideellt eller inte så har 
redaktören alltid en deadline som måste hållas. Blir det förseningar så ger det ont i 
magen och sömnlösa nätter med grubblerier över hur problemet skall lösas

Jag tillhör den generationen som inte tilläts att tycka att man gjort något bra 
eller åtminstone inte fick säga det själv. Eget beröm luktade ju illa. Nu har jag vuxit 
upp och smittats av dagens inställning att det får man visst. Jag tycker faktiskt att 
jag, med hjälp av min man Leif, gör ett bra jobb. Många hör av sig och berömmer 
Blänket och en del kan knappast invänta nästa nummer. Det känns skönt efter-
som det är ett helt ”lönlöst” arbete som Leif säger. Lön kan ju betyda så mycket 
annat än pengar på kontot. Alla timmar som läggs ner ideellt skall ju medföra 
något positivt också för redaktören och det gör det i stora mått. 

      Maria Elsby
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Program hösten 2015

1 augusti  Vänern       Firande av Fällholmens fyr 150 år

Fällholmens fyr 150 år firas lördag 1 augusti på Fällholmen
Transport mellan Badängsparken i Otterbäcken till Fällholmen arrangeras av privat entreprenör.  
Första avgång kl 10.00 (kostnad ej fastställd)
Kl 13.00 håller Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, tal och sätter upp 
minnesplakett. Tipspromenad, korv med bröd, dricka och godis finns att köpa.
För mer info kontakta Lena Blom, 070 - 26 96 252.
Fyren underhålls av Amnehärads Båtklubb som också är arrangör av firandet, www.amnebk.se.

2 augusti           Utflykt: Hurra! Måseskärs Heidenstamfyr 150 år

Avgång Käringöns hamn. Båttransport t/r Käringön - Måseskär beställer du själv genom 
Käringöns sjötaxi, Bengt Österberg tel. 0708-301232.
Kostnad: Resa t/r Käringön - Måseskär kostar 100:-/person. 
Till Käringön tar du dig med Västtrafiks båtar frånTuvesvik (enl. Västtrafiks taxa).

Firande kl 13 - 15
Svenska Fyrsällskapet firar att Måseskärs fyr fyller 150 år. Fyrsällskapets ordförande Esbjörn 
Hillberg håller tal och sätter upp en minnesplakett på den gamla fyren. 
Thomas Liebig, kommer att guida oss runt på ön och berätta om Måseskärs natur och djurliv. 
Kanske kommer vi att få höra den gamla mistluren ljuda.
Den gamla fyren lyser, sedan millennieskiftet, varje nyårsnatt de 12 första minuterna (en minut 
för varje månad) på det nya året.
Läs mer om Måseskär i kommande ”Blänket” eller på Stiftelsen Måseskärs hemsida 
www.maseskarsfyr.se

Passa också på att:
1 - 2 augusti  från Käringön, se skenet från Måseskär eller 
2 - 3 augusti  från Käringön, se skenet från Måseskär

Övernattningsmöjlighet finns på Käringön med både vandrarhemsstandard och bättre boende. 
På kvällen kan du gå ut på ön och se ljuset från den nya fyren på Måseskär. Har du tur så kanske 
även den gamla fyren får lysa, med sitt svepande ljus, på sin 150-årsdag.
För information om boende på Käringön se www.karingon.info.se. Boende kan du boka på 
samma nummer som du bokar resan till Måseskär på. Alltså tel. 0708-301232.

8 augusti  Ystad                      Ystad Inre/Övre fyr 150 år

Det blir stora festligheter lördagen den 8 augusti i Ystad hamn.
Kring den nyrestaurerade fyren blir det evenemang samt flagghissning och spelning av Marinens 
Musikkår. Visning av fyren blir det hela den helgen. Kommunalrådet kommer att hålla talet för 
hamnens fyr och Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, är med och sätter upp 
en minnesplakett. Fyren är byggd 1865 och konstruerad av von Heidenstam.
Hela hamnen kommer att vara full av nordiska marina fartyg den dagen. Det kommer att vara 
stora evenemang med tävlingar mellan kadetter från våra nordiska länder. 
För mer info se www.ystadsjohistoriska.se
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15 - 16 augusti                     Internationella Fyrdagen/-helgen

Sedan 2003 har vi firat den Internationella Fyrdagen tillsammans med lokala fyrföreningar/ 
fyrvisare och med support av Sjöfartsverket och andra fyrägare. Vi kommer att öppna och visa 
c:a 70 fyrar runt hela Sverige. Mer info om öppettider se sid. 38 samt på vår hemsida, www.
fyr.org.

28 augusti  Stockholm      Fyrmusikprojekt på Sankt Erik, Sjöhistoriska museet

Sofie Livebrant (www.sofielivebrant.com) komponerar, sjunger och spelar. Sofie som är medlem 
i Fyrsällskapet har besökt fyren Cape Wrath i Skottland där Jeanette Winterson’s bok Lighthou-
se Keeping utspelas. Sofie har tonsatt delar av denna bok. Svenska Fyrsällskapet har hjälpt Sofie 
med kontakter så att föreställningen framförs på flera fyrplatser i England, Danmark, Norge 
och Sverige samt nu även tillsammans med en större grupp på Sankt Erik (bredvid Fyrskeppet 
Finngrundet) i samarbete med Sjöhistoriska museet. För mer info kontakta Sjöhistoriska mu-
seet 08- 5195 4900 och bevaka www.sjohistoriska.se. 

29 augusti  Göteborg                                                                         Utflykt Mjörns fyrar

Samling Ångbåtsbryggan vid Mjörn, Lövekullevägen 13A, Alingsås, lördag 29 augusti kl 11.50. 
Båttur kl 12-15.
Vi åker en tur med Ångbåten Herbert och upplever sjön Mjörn med dess fyrar. Ångbåten 
Herbert drivs av Mjörns Ångbåtsförening, för mer info se www.herberts.se
Kostnad: 195 kr per person, medtag matsäck och varma kläder. Vi sitter utomhus men under tak.
Anmälan som är bindande senast 20 augusti till Göran Sernbo tel 031-280955 eller e-post 
fyrprogvast@gmail.com. Avgiften betalas in på Fyrsällskapets Plusgiro 1968420-8 inom 7 dagar 
från det du fått bekräftelse på att du fått plats.

September  Uppland                            Fyrutflykt

En fyrutflykt planeras i september. För mer information se www.fyr.org (efter 1 september) 
eller ring Gunnar Boman 018-150007.

8 september  Stockholm           Släck inga fyrar

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 8 september kl 19.00. 
Lars Westman, författare, seglare och medarbetare i tidningen VI kåserar i ord och bild om fyrar 
i hans liv.
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 100 m 
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 3 september till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller 
e-post ulf.schloss@telia.com.

12 september  Göteborg            Fladens fyrskepp 100 år

Göteborg, Maritiman (Packhuskajen), lördag 12 september kl. 11-17
Denna dag är det Maritimans Dag med fritt inträde på anläggningen och gratis guidningar. 
Alla föreningar är på plats på respektive fartyg och berättar om sin tid ombord.
Fyrskeppet Fladen, fyrskepp nr 29, som är ett av Maritimans museifartyg fyller 100 år. 
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Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg kommer att hålla ett tal och sätta upp en 
minnesplakett på fyrskeppet. Tid för detta hittar du på Maritimans hemsida www.maritiman.se.
Passa på och gör besök på fartygen!

13 september  Göteborg               Utflykt till Valö fyrplats

Västtrafiks båt till Vrångö avgår från Saltholmens båtterminal, söndag 13 september kl.09.52.
Göteborgs Kanotförening, www.gkf.info äger husen på Valö fyrplats. Medlemmar från 
kanotföreningen berättar och visar oss runt på fyrplatsen. Valö fyrplats byggdes år 1885. Fyren 
avbemannades 1935 i samband med att den nya fyren byggdes.
Tag Västtrafiks båt ut till Vrångö och gå sedan c:a 20 min över ön till hamnen. Där blir det 
privatbåtar ut till Valö, c:a 15-20 min. Returbåt från Vrångö 15.00 eller 16.55.
Obs att turen kan bli inställd p.g.a. otjänlig väderlek. Du måste själv förvissa dig om att turen 
blir av genom att titta på hemsidan (www.fyr.org) eller ringa någon i programkommittén.
Avgift: 125 kr + t/r Västtrafiks båt. Medtag egen matsäck
Anmälan som är bindande senast 31 augusti till Ann Holmdahl tel. 0304-39580 eller e-post: 
fyrprogvast@gmail.com. 
Avgiften 125 kr sätts in på Fyrsällskapets konto inom 7 dagar från det att du fått en plats på turen.

20 September  Göteborg             Utflykt till Fotö ensfyrar

Samling parkeringsplatsen vid Fotö västra hamn, söndag den 20 september kl 11.00.
Obs Se på Fyrsällskapets hemsida om fyrarna finns kvar!!!!! 
Vi går en liten runda på c:a 1 timme och ser på Fotö ensfyrar. Bengt Svanholm, Föreningen 
Ensfyrarnas Vänner, berättar för oss om fyrarna.
Fotö ensfyrar byggdes 1962 av Göteborgs Hamn för att underlätta navigeringen i Göteborgs 
norra skärgård.
Ingen avgift, ingen anmälan. Vid frågor om väg eller info om fyrarna ta kontakt med Bengt 
Svanholm tel. 0708-298870, epost bengt@svanholmarkitekt.se.
Passa också på att se fyren Sälöknapp som GP sponsrade under en tid. Fyren är numera indragen 
men står i hamnen på Hönö Klåva. Fiskemuséet, som finns på Hönö Klåva, har öppet kl.10-18.

OBS!
Fotö Ensfyrar kommer troligen att rivas efter sommaren. Det är därför inte helt säkert att de 
finns kvar den 20 september. Om du vill vara säker på att se dem på nära håll gör dig en tur 
ut till Fotö i sommar!

Oktober/november  Göteborg.           Besök på ett f.d. Tjänstefartyg i Lotsverket
Göteborg

Ett besök är planerat på ett av de f.d. tjänstefartyg som Lotsverket använde för underhåll och 
inspektion av fyrplatserna.
Bl.a. kommer Lars Zimmerman att berätta och visa oss runt.
Mer information om tid, plats och anmälan kommer att finnas på www.fyr.org efter 1 oktober.

7 och 14 oktober  Henån            Fyrar i keramik?

Vill du arbeta med lera och kanske forma en fantasifyr eller något liknade som man kan sätta 
ett ljus i? Då kan du få komma till Orust till min keramikverkstad onsdagen den 7/10 och 
onsdagen den 14/10 kl 15-18. Sedan måste vi träffas en gång till och glasera. Vi kan max vara 
6 personer och min 4. 
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Kostnad: 500 kr + material. Besked om betalning fås vid anmälan.
Plats: Höggeröd 305, 473 92 Henån. 
Anmälan senast 20 september till e-post ann.holmdahl@telia.com eller tel 0304-39580.

10 oktober  Gotland              Utflykt till fyren på Lau Holmar

Lördag 10 oktober kl 10.00 åker vi från Ljugarn
Vi besöker fyren på Lau Holmar och andra fyrar i trakten.  Begränsat antal deltagare, först till 
kvarn. Mer info kommer på hemsidan. 
Anmälan senast 20/9 till Jan Ströberg tel 0708 949694 eller e-post jan.stroberg@ebox.tninet.se.

12 oktober  Henån               Hållö fyrplats

Kulturhuset Kajutan i Henån på Orust, måndag 12 oktober kl 19.00
Bengt Wall berättar om Hållö och Hållö fyrplats. 
Kontaktperson Ann Holmdahl 0304-39580, 0703-539550.
Ingen anmälan. Ingen avgift.

14 oktober  Stockholm     Kort Svensk fyrhistoria - en återblick

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 14 oktober kl 19.00. 
Sigge Gustafsson, fyringenjör vid Sjöfartsverket berättar om den traditionella fyrutrustningen 
samt ny teknik för att möta de nya nautiska behoven.
Resväg: Se 8 september.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 9 oktober till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller 
e-post ulf.schloss@telia.com.

3 november  Göteborg              Fyrar i Sveriges Marina Nationalpark

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, tisdag 3 november kl. 18.00 Obs tiden!
Anders Tysklind, chef för Kosterhavets Nationalpark, visar bilder och berättar om den Marina 
Nationalparken. 
Göran Lyth berättar om Kosters och Ursholmens fyrar, historia, nuläge och framtid.
Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Ingen anmälan. Vid ev. frågor kontakta Göran Sernbo, 031-280955 eller 
e-post goran.sernbo@telia.com.
Entré 40:-, entré med kaffe/te, två smörgåsar och liten kaka 65:-. 
Ingen anmälan. Vid ev. frågor Marie Tilosius 031-526165 eller e-post fyrprogvast@gmail.com.

18 november  Stockholm        Skärgårdssommar - om livet i havsbandet

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 18 november kl 19.00. 
Jeppe Wickström, skärgårdsfotograf, författare, bokförläggare berättar med bild och ord om 
livet i havsbandet
Resväg: Se 8 september.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 14 november till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller 
e-post ulf.schloss@telia.com.
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Fyrmästare Axel Bergström och Ålandsexpeditionen 
i februari 1918
Björn Hagelin

Axel F. Bergströms liv vid tre fyrplatser berättades det om i Blänket 2012 nr 2 
(Hagelin, B.). En betydelsefull episod utelämnades då, nämligen hans med-
verkan i förspelet till den svenska expeditionen till Åland i februari 1918. 
Den utspelades under ’det stora krigets’ sista år, det krig som inleddes för 
drygt 100 år sedan. Denna sista svenska örlogsexpedition utomlands, och 
Axels betydelse för att den inleddes just då, är värd att påminna om.

Bakgrund
Kejsar(tsar)dömet i Ryssland föll och det 
kommunistiska bolsjevikpartiet tillträd-
de under 1917. Den nya ryska regeringen 
erkände den 2 januari 1918 Finlands 
självständighet och den 4 januari erkän-
des det fria Finland av Sverige. Självstän-
digheten innebar inte att allt över en 
natt blev lugnt – i stället blev det inbör-
deskrig mellan å ena sidan den nya finska 
borgerliga regeringen och, å andra sidan, 
socialdemokrater tillsammans med röd-
gardister stödda av bolsjevikerna. Den 
lagliga finska (vita) regeringen störtades 
den 28 januari. 

Efter Finlands självständighet blev de 
ryska styrkornas situation förvirrad. På 
Åland blev befolkningen orolig – många 
sympatiserade med den avsatta (vita) re-
geringen och frågan om Ålands statstill-
hörighet delade också befolkningen. Rys-
ka trupper hade sedan 1914 stationerats 
på öarna och speciellt sedan 1916 befäst 
delar av dem trots Parisöverenskommel-
sen efter Krimkriget 1856 att Åland skul-
le vara demilitariserat. Alla officerare på 
Åland avsattes 1918 och den militära led-
ningen övertogs av Revolutionära verk-
ställande kommittén. Gustavsson menar 
att det kaotiska läget ledde till krimina-
litet och våldsdåd med allt från stölder i 

stor omfattning till några dödsskjutningar 
och rena rånmord (Ålandsöarna - en sä-
kerhetsrisk? 2012, s. 20).

Av fruktan för vad de ryska styrkorna 
skulle göra uppvaktade representanter 
för Ålandsrörelsen, som bildats redan i 
augusti 1917 (Finland fritt och Åland 
svenskt), Sverige med en begäran om 
hjälp och att öarna skulle införlivas med 
Sverige. Så blev det inte. Representan-
terna anlände till Stockholm den 28 ja-
nuari, överlämnade en massunderskrift 
till kungen den 2 februari, och rönte un-
der denna tid stor uppmärksamhet i me-
dia. Knappt två veckor senare framförde 
andra ålänningar en i media osynlig be-
gäran om hjälp. Vi återkommer till den-
na begäran som var den direkta orsaken 
till att Isbrytare I – detta var vintertid 
– ångaren Runeberg samt pansarskeppet 
Thor den 14 februari anlöpte Åland för 
att hämta flyktingar.

Men Sveriges roll på Åland skulle bli 
större än så. Fartygen skulle inte, som 
planerat, komma att ta flyktingarna till 
Sverige och återkomma för att hämta 
flera. Nystadskåren, en av den vita re-
geringens skyddskårer, anlände till Åland 
och strider utbröt med ryska soldater 
och finska rödgardister. Det svenska 
uppdraget utvidgades till medling samt 
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bevakning av rysk materiel och egendom 
på Åland tills en uppgörelse nåtts. 

Den 21 februari slöts ett fredsför-
drag men läget var fortsatt instabilt. 
Mellan den 19 och 24 februari utökade 
Sverige successivt sin militära närvaro. 
Den vita regeringen hade tidigare anhål-
lit om tysk hjälp som anlände till Åland 
den 5 mars och några dagar senare land-
sattes en jägarbataljon. Detta skapade 
en militär överlägsenhet, stridigheterna 
upphörde och freden återställdes. Vid 
mitten av mars var Åland fritt från mi-
litära styrkor, Sveriges inblandning upp-
hörde, och öarnas fortsatta demilitarise-
ring befästes under 1920-talet (historien 
beskrivs också i t.ex. Första världskriget 
i Sveriges arkiv, 2014; Ericson Wolke & 
Hårdstedt, 2009; Ullman, 1997).

Axel Bergströms roll
Den allvarliga militära och politiska si-
tuationen i Finland inklusive Åland var 
känd i Sverige. Efter att den finska re-
geringen avsatts skickade den svenska 
regeringen under februari och början av 
mars fartyg till finska fastlandet för att 
ta hem svenskar och andra utsatta per-
soner. Tidningarna rapporterade mer el-
ler mindre dagligen om vad som skedde 
även om det var svårt att veta vad som 
var sanning och vad som inte var det. 
Som exempel kan nämnas att Stock-
holms-Tidningen den 13 februari 1918 
skrev ’Ingen hjälpexpedition till Åland’. 
Nästa dag var huvudartikeln ’En svensk 
Ålandsexpedition avgick kl. 12 i natt’.

Mot bakgrund av medias bevakning 
och skriverier kan det synas naturligt att 
Sverige ingrep för att ta hem folk från 
Åland. Gustavsson menar: ’Skriverierna 
(speciellt i anslutning till Ålandsrörel-
sens massunderskrift, förf. anm.) bidrog 
till att den svenska regeringen beslöt att 
… sända en första hjälpaktion till Åland’ 

(Gustavsson, op cit. ss. 22, 23). Bidrog 
gjorde de säkert, på samma sätt som an-
nan information i media, men den av-
görande frågan som inte ställts och be-
svarats i källorna är: hur och från vem 
fick regering den information som ledde 
till ingripandet just den 14 februari? En 
viktig del av svaret är Axel Bergström. 

Axel med hustru hade 1917 flyttat 
från Djurstens fyrplats till Svartklub-
ben strax utanför Singö. Det var här som 
Axel kom att spela sin roll i det svensk-
åländska dramat. Omständigheterna 
finns nedtecknade av centralfiguren från 
Åland (A. A. Eklund, 1935). Hans berät-
telse har här kompletterats med svenskt 
arkivmaterial.

Axel Bergström med hustru Thora Carl-
berg (1859-1938). Han bär guldmedal-
jen av femte storleken för nit och redlighet 
i rikets tjänst som han erhöll i december 
1915 då han var fyrmästare på Djurstens 
fyrplats, Gräsö.                   Foto: Privat ägo.
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Första mötet
Söndagen den 10 februari anlände en 
segelbåt i svår dimma och drivis med 
åländska flyktingar från Eckerö via Sig-
nildskär till Singö. Den fördes av Eklund 
och bland flyktingarna fanns fem tele-
grafister som avvikit, med viktigt mate-
rial, från sina tjänster i Mariehamn och 
en kurir från den nyligen tillsatte leda-
ren för den vita regeringens armé, Gus-
taf Mannerheim. Flyktingarna fördes 
nästa dag till Stockholm medan Eklund 
och hans kamrat A. Karlberg skulle åter-
vända. Natten tillbringades hos Axel på 
Svartklubben ’vilken undfägnade oss på 
bästa sätt, trots att vi aldrig tidigare haft 
förbindelse med honom. Han var riktigt 
underhållande, spelade grammofon och 
sjöng för oss. Vi i vår tur berättade om 
förhållandena hos oss, om den hemska be-
handlingen, vi fick utstå, om orsaken till 
vår resa m.m.’ (Eklund, s. 16).

Nästa dag seglade Eklund och Karl-
berg tillbaka till Signildskär där de 
träffade dem som i början av februari 
uppvaktat den svenska konungen samt 
personer som ville ta sig till Sverige. 
Historier berättades om våldsdåd, mord 

Svartklubbens fyrplats, vykort 

och bränder och frågan kom upp om 
att snarast be Sverige om hjälp. Eklund, 
som fått förtroende för Axel, föreslog att 
kontakta honom: ’Han står i kustbevak-
ningens tjänst och har telefon öppen hela 
natten till kustbevakningschefen i Stock-
holm.’ (Eklund, s. 19).

Andra mötet
På kvällen den 12 februari gav sig Eklund 
åter av mot Sverige med några ålänningar 
i en liten öppen motorbåt. Issituationen 
var svår och vinden stark men de anlände 
till Svartklubben under natten till den 13 
februari. Eklund berättar vad som utspe-
lade sig hos Axel och hans hustru: 
’…fick där torra kläder. Därpå dukade de 
fram varm mat och dryck, och strax efter 
det jag satt mig till bords, kom fyrmästaren 
in från kontoret. Jag berättade då i detalj 
vad jag hört flyktingarna berätta om på 
Signildskär. 

- Vi får nu be fyrmästaren ha godheten 
göra vad han kan för oss ålänningar, ty vi 
äro i den största nöd för ryssarna. 

Fyrmästaren hörde länge på och ytt-
rade sedan, att han ej hade med sådant 
att göra i tjänsten. 
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Karta öfver Svenska arméns Indelning och Förläggning utarbetad af Generalstaben 1879 
(tryckt 1880). Beskuren. Närheten mellan Svartklubben och Signildskär framgår klart.

Jag fortsatte: men nu är det omkring 40 
st. flyktingar på Signildskär utan nödig 
proviant. 

- Fyrmästaren ringde i alla fall upp 
kustbevakningen i Stockholm, vilken ge-
nast svarade. 

Fyrmästaren sade då till Chefen: Till-
förlitlig person, som var här igår, har återi-
gen kommit över från Åland i natt tillsam-
mans med flera utsända. Om vi ha några 
fartyg lediga så måste vi sända hjälp åt 
flyktingarna på Signildskär och föra dem 
över till Sverige ty vi ha också egna med-
borgare där. Det har jag intet emot, svara-
de kustbevakningschefen men det går ej att 
ordna förrän i morgon, då regeringen sam-
manträder. Om fyrmästaren vill skriva 
en ordnad rapport om händelserna samt 
telefonera in den till mig klockan sju, så 
skall jag skriva av den och lämna in till 

regeringen så att det blir första ärendet för 
dagen.’ (op cit., ss. 23-26).

Snabba beslut
Axel klev således ur sin yrkesroll och 
agerade av medmänsklighet och an-
svarskänsla. Enligt Eklund började 
Axel skriva sin rapport omkring kl. 05 
på morgonen den 13 februari. Den 
skickades som överenskommet var till 
Kustbevakningschefen som ingick i tull-
bevakningen i Stockholm. Han var en 
person som kunde ta direkt och snabb 
kontakt med landets ledning. Ärendet 
blev en militär angelägenhet, skrevs in 
i Sjöförsvarsdepartementets diarium 
(Huvudarkiv, Diarium för 1918), och 
behandlades i konselj på slottet samma 
dag (Sjöförsvarsdepartementets huvud-
arkiv, Koncept). Begäran ’behagade Hans 
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Maj:t Konungen i nåder gilla och bifalla’, 
d.v.s. regeringen beviljade de nödvändi-
ga anslagen för att en expedition skulle, 
enligt den ursprungliga målsättningen, 
’… avgå till Åland för avhämtande av 
de svenska undersåtar, och ålänningar 
vilka på grund av där rådande förhållan-
den önskade bliva överförda till Sverige.’ 
(Sjöförsvarsdepartementets huvudarkiv, 
Konseljakter).

Under natten till den 14 februari, 
således inom ett dygn från att Eklund 
talat med Axel, utrustades fartyg vid 
Arholma. De gjorde ett stopp vid Svart-
klubben innan resan under förmiddagen 
den 14 februari fortsatte till Signildskär 
– Axel kunde således inte undgå att se att 
hans ingripande fått önskat resultat. Han 
var dock tveksam till om Isbrytare I skul-
le räcka för att ta expeditionen till Åland 
och det visade sig också svårt. Så små-
ningom skickades fler fartyg, bl.a. Isbry-

tare II. Hela expeditionen kan följas i de 
hemliga ’gnisttelegram’ som utväxlades 
mellan fartygscheferna och sjöministern 
(Sjöförsvarets kommandoexpedition, 
Hemliga arkivet). 

Expeditionen kom överraskande för 
ryssarna, troligen även för de svenskar 
som läste om den i morgontidningen till 
vilka hörde riksdagens medlemmar. De 
skulle senare godkänna de utgifter som 
expeditionen fört med sig. Kanske kom 
det svenska ingripandet i sista stund ty en 
rysk telefonistsoldat sade: ’Det var skada 
att svenskarna kommo en dag för tidigt, el-
jest hade vi haft klart på Eckerö. Hade det 
dröjt ytterligare tre dagar, så hade vi haft 
klart på hela Åland.’ (Eklund, s. 54).

Även om uttalandet kanske var en 
överdrift antyder det att situationen på 
Åland snabbt kunde ha komplicerats. 
Axels meddelande på morgonen den 
13 februari, som låg till grund för rege-
ringens beslut, har inte hittats och hans 
namn nämns inte i något av de doku-
ment som återfunnits. Likväl är det Axel 
som avses med ’kustbevakningen vid 
Svartklubben’ i Sjöförsvarsdepartemen-
tets samma år publicerade redogörelse 
för expeditionen och dess upplösning 
(Ålandsuppgörelsen, mars 1918). Att 
expeditionen p.g.a. omständigheterna 
fick ett mera omfattande fredsuppdrag 
kunde ingen veta den 13 februari men 
gör inte Eklunds, Axels och andras, in-
klusive den svenska regeringens, ageran-
de mindre betydelsefullt.
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Svenska sjöslag, 2009. 

Svartklubbens fyr, ritning



15

• Första världskriget i Sveriges arkiv, Riks-
arkivets och Landsarkivens årsbok 2014.
• Gustavsson, K., Ålandsöarna - en sä-
kerhetsrisk? 2012.
• Hagelin, B., I kustbandet, Blänket 
2012 nr 2.
• Stockholms-Tidningen den 13 och 14 
februari 1918.
• Ullman, M., Örlogshistoriska episoder, 
1997 (http://svjt.se/svjt/1998/544).
• Ålandsuppgörelsen, Kungliga Sjöfarts-
departementet, mars 1918.

Opublicerat, Riksarkivet:
• Lotsstyrelsen, serie JIIab, vol. 2 (rit-
ningar från fyrplatser).
• Sjöförsvarsdepartementet, Huvudar-
kiv, Diarium för 1918, serie CIa, vol. 79.

• Sjöförsvarsdepartementets huvudar-
kiv, Koncept, serie BII, vol. 190, diarie-
nummer 443 1/2 (andra bunten).
• Sjöförsvarsdepartementet, Huvudar-
kiv, Konseljakter, serie EI, vol. 674, 13 
februari 1918.
• Sjöförsvarsdepartementet, Konselj-
ärenden angående expedition till Åland, 
1918-02-13, ärendenummer 1, diarie-
nummer 443 1/2. 

Opublicerat, Krigsarkivet:
• Sjöförsvarets kommandoexpedition, 
Hemliga arkivet, serie FIa, Handlingar 
rörande Åland 1918, vol. 2, Numrerade 
telegram (s.k. Gnisttelegram) från/till 
Ålandsexpeditionen.

Allt för sjön - Båtmässan i Stockholm 27 februari - 8 mars

Svenska Fyrsällskapets välbesökta monter gästades av Åke Hellman, musikant 
som underhållit mässbesökare under 38 båtmässor. Här tillsammans med 
Christer Nettelbladt från Programkommitté Stockholm.
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Danmark först och sist i Norden med fyrskepp
Mats Carlsson-Lénart text
Foto: Fiskeri & Søfartsmuseet i Esbjerg
Karta: Leif Elsby

Sverige fick sitt allra första fyrskepp när den gamla jakten Hermine lades 
ut med en lykta på Falsterborev 1831. Men redan två år tidigare hade dans-
karna inrättat sin första fyrskeppsstation, på Læsö Trindel i Kattegatt.

Världens första fyrskepp anses ha varit 
det som år 1734 lades ut på Nore Sand 
i Themsens mynning. Ungefär 100 år 
senare infördes fyrskepp även i Skandi-
navien, vilket bidrog till att öka sjösäker-
heten i farliga grund- och revområden.

Læsö Trindel är ett stenrev, c:a 13 
km nordost om Læsö – inte så långt från 
stenafärjornas farled mellan Göteborg 
och Frederikshavn. Inte minst engels-
männen hade uppmärksammat riskerna 
med revet för sjöfarten och i slutet av 
1700-talet föreslog regeringen i London 
att Danmark skulle lägga ut ett fyrskepp 
vid Trindeln. Men det skulle dröja innan 
något hände och under Danmarks med-
verkan i napoleonkrigen på Frankrikes 
sida 1807-14 släcktes de danska fyrarna, 
bl.a. Skagen och Anholt. 

Britterna svarade med att stationera 
egna fyrskepp utanför Skagens Odde res-
pektive Anholt Knob. Detta var dock inga 
specialbyggda fyrskepp utan krigsrek-
virerade handelsfartyg som provisoriskt 

försågs med fyrljus. Skonerten Proselyte 
låg vid Anholt men skruvades ner av is 
vintern 1808-09. I stället för att lägga 
ut ett nytt fartyg valde britterna att er-
övra hela Anholt för att kunna tända den 
släckta fyren på ön. Britterna ockuperade 
Anholt ända fram till Kiel-freden 1814.

Utläggningen av ett fyrskepp på 
Trindeln, Nordens första permanenta, 
dröjde ända till 1829. Det var ett helt 
nytt och specialbyggt fartyg, 22 m långt 
och 5,6 m brett. Enligt vad historikern 
Knud Klem redovisar i en artikel från 
1942 skickades från England kopior av 
ritningarna på fyrskeppet som lagts ut 
vid Gallopers Bank, i Nordsjön utanför 
Harwich, och dessa ska ha använts som 
förlaga till det danska fyrskeppet No. I. 
Dessvärre finns inga ritningar eller bil-
der bevarade av vare sig det engelska 
förebildsfyrskeppet eller Nordens första 
fyrskepp som byggdes för Læsø Trindel.

Den förste befälhavaren på Læsø 
Trindels fyrskepp var kapten Jens Johan-
nes Heinn som ska ha haft 34 års sjöer-

Fyrskeppet Læsö Trindel

Fyrskeppet Anholt Knob
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farenhet. Han fick titeln fyrskipper och 
anställde en besättning på nio man. Nat-
ten mellan 14 och 15 juli 1829 tändes 
fyrljuset, 20 fot över vattenytan, ombord 
på No. I för första gången. Den första 
säsongen på Trindeln blev ganska kort 
för No. I, den 19 december 1829 rådde 
redan en svår issituation i Kattegatt och 
fyrskeppet kunde inte ta sig till sin ordi-
narie vinterhamn i Helsingør utan kun-
de under stora svårigheter endast ta sig 
till Hals, hamnplatsen där Limfjorden 
mynnar i Kattegatt.

Redan efter nio år, 1838, flyttades 
Fyrskepp No. 1 till Drogden, mellan 
Saltholm och Amager i södra Öresund. 
Drogden var Danmarks andra fyrskepps-
station och markerade inseglingen till 
rännan mellan öarna som idag förbinds 
med Öresundsförbindelsens tunneldel. 
Förutom sin upplysande funktion var 
fyrskeppet också en framskjuten bas för 
lotsarna på Dragør. 

Fyrskeppet på Læsø Trindel ersat-
tes med ett annat och 1842 inrättades 
Danmarks tredje fyrskeppsstation, vil-

ken var Anholt Knob – utanför Anholts 
nordöstligaste udde. För denna byggdes 
fyrskeppet No. 3 på Jacob Holms & Sön-
ners varv i Köpenhamn.

Kring Læsø, omgiven av rev och 
grund, fanns från 1852 tre fyrskepp. Där-
emot byggdes aldrig någon större fyr på 
själva ön, även om en sådan diskuterats i 
flera hundra år. År 1880 byggdes däremot 
fyrplatsen på den lilla ögruppen Nordre 
Rønner, c:a 7 km NV Læsø. Landhöjning-
en har med tiden gjort att ögruppen mer 
eller mindre förbundits med Læsø tack 
vare det lågt liggande Rønne rev. 

Museumsfyrskeppet, Motorfyrskeppet no 1 Horns Rev i Esbjergs hamn

Fyrskeppet Lappegrund
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De första nio danska fyrskeppen som 
byggdes (1829 - 75) hade samma längd 
och bredd (se ovan). Först fr.o.m. No. 10 
ökades längden till c:a 30 - 32 m. 
Totalt fanns 22 olika danska fyrskepps-
stationer mellan 1829 och 1980. Endast 
tre av dessa låg utanför den långa danska 
västkusten, de flesta återfanns i Katte-
gatt och Öresund, mellan Skagens rev i 
norr och Drogden i söder fanns som flest 
16 fyrskepp, många av dem ganska nära 
svenskt vatten, bl.a. Kobbergrund (väs-
ter om Fladen), samt Kattegat S, Gillele-
je Flak och Lappegrund i norra Öresund.

Det sista danska fyrskeppet Motor-
fyrskib No. IV byggdes av ek 1920 av 
Rasmus Møllers varv i Fåberg som i 
början av förra seklet var det stora fyr-
skeppsbyggeriet i Danmark.

Dramatiska händelser saknas förstås 
inte i den danska fyrskeppshistorien. Fyr-
skepp No. XX var 1909 alldeles nybyggt 
och utlagt på stationen Vyl i Nordsjön. 
Under en kraftig vinterstorm i decem-

ber 1909 höll inte kättingen längre utan 
No. XX drev mot land och strandade vid 
Nymindegab. En man omkom. No. XX 
bärgades i maj 1910 och kom åter i tjänst 
och var från 1926 utlagt på Skagens rev. 

Fyrskeppet Vyl

Fyrskeppet Vyl, strandat vid Vejers 
i december 1909.
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Skagens rev var förresten, tillsammans 
med Horns Rev (i Nordsjön), Gedser 
rev och Anholt Knob, bland de allra sista 
danska fyrskeppsstationerna, indragna 
1980.

Allra sist i drift var dock stationen 
Møn SE, precis som Gedser Rev en fram-
skjuten position i öster, där Motorfyrskib 
No. I låg och lyste ända fram till decem-
ber 1988 – strax innan Berlinmurens 
och Järnridåns fall påföljande år. Detta 
fyrskepp ligger idag som museifartyg i 
Esbjergs hamn, dock med stationsnam-
net Horns Rev (där fyrskeppet var utlagt 
1975-80) målat på sidorna. 

Fyrskepp i övriga nordiska länder
NORGE Den norska kusten är lång men 
där har inte funnits samma behov av fyr-
skepp som i de nordiska grannländerna. 
Endast två fyrskeppsstationer har fun-
nits i Norge, nämligen på Lepsøyrevet 
norr om Ålesund (1856-79) och Ild-
jernsflu i inseglingen till Oslo (1919-68)

SVERIGE Falsterborev fick fyrskepp 
tillfälligt år 1831 men jakten Hermine 
drogs tillbaka redan samma år. Det dröj-
de sedan till 1844 innan det då nybygg-
da svenska fyrskeppet Nr 0 (”Cyklop”) 
lades ut på revet i vårt lands sydvästli-
gaste vatten. Falsterborev var Sveriges 
första och sista fyrskeppsstation, indra-
gen 1972.

1854 blev Grundkallen Sveriges an-
dra fyrskeppsstation och 1859 Finngrun-
den den tredje. Totalt har fyrskepp fun-
nits på 24 positioner i landet. Som flest 
fanns 16 stationer i drift.

De sista svenska fyrskeppen byggdes 
på 1920-talet, tre stora stålskepp på 34 
meter. Nr 32 låg vid Vinga 1929 - 65, 
Nr 30. vid Grundkallen 1923 - 59 och 
Svenska Björn 1963 - 68 samt Nr 33 
som låg vid Sydostbrotten 1934 - 64 och 
på Norströmsgrund 1964 - 70.

FINLAND Finlands första fyrskepp la-
des ut 1868 vid Snipan i Södra Kvarken 
(närmaste svenska fyr var Holmögadd). 

Motorfyrskeppet no 1 på Møn SE. Den sista danska fyrskeppsstationen i drift.
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Totalt fanns fyrskepp på 12 olika statio-
ner. Det sista fyrskeppet i Finland, Kemi 
i nordligaste Bottenviken, drogs in 1975.  

Inte så långt från svenska vatten låg 
Storbrotten i norra Ålands hav där fyr-
skepp var utlagt 1907 - 58. Att fyrskep-
pet på Storbrotten minsprängts i sep-
tember 1922 kan ha varit en bidragande 
orsak till att det nederländska fartyget 
Cornelis senare på hösten förliste i vatt-
nen mellan Storbrotten och det svenska 
fyrskeppet Grundkallen. Detta fartygs-
haveri som krävde 26 liv är fortfarande 
något av ett mysterium. Endast en av 
sju fyrskeppsmän överlevde minspräng-
ningen av fyrskeppet Storbrotten. 

Andra fyrskeppsolyckor
CROSS RIP 1918 Cross Rip i Nantuck-
etsundet, Massachusetts (USA:s östkust) 
var en av de mest utsatta och olycksdrab-
bade fyrskeppspositionerna i världen. I 
februari 1918 försvann fyrskeppet LV-6, 
sannolikt nerpressad av is, på eller i när-
heten av sin position. Inga rester av vare 

sig skeppet eller de sex besättningsmän-
nen har påträffats men 1987 hittades en 
skeppsklocka vid en strand i området som 
förmodas härröra från LV-6

NANTUCKET 1934 Den kanske mest 
namnkunniga katastrofen som drabbat 
ett fyrskepp var när Titanics systerfartyg 
RMS Olympic i tjock dimma körde på 
Nantuckets fyrskepp utanför Massachu-
setts kust den 15 maj 1934. Fyrskeppet 
bröts itu och sjönk. 7 av de 11 besätt-
ningsmedlemmarna omkom.

VINEYARD 1944 Hela besättningen på 
tolv man omkom när fyrskeppet i Vine-
yard Sound (nära ön Martha´s Vineyard 
i Massachusetts) gick under i den fruk-
tansvärda ”stora atlantorkanen” i mitten 
av september 1944. Just före orkanen 
frågade fyrskeppets befälhavare sina 
överordnade i land om fyrskeppet tillfäl-
ligt kunde lämna sin utsatta och isolera-
de position för att söka ett mer skyddat 
läge men han fick nej – trots att orkanen 

Motorfyrskeppet no 2 på fyrstationen Graadyb.      Målning av Chr Benjamin Olsen, 1935.
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något dygn tidigare sänkt jagaren USS 
Warrington i havet öster om Florida, en 
katastrof som krävde 248 amerikanska 
sjömäns liv. Vindhastigheten i denna or-
kan nådde som mest c:a 240 km/tim.

SOUTH GOODWIN 1954 Den stor-
miga novemberkvällen den 26 november 
1954 slet sig det brittiska fyrskeppet LV-
90 från sin position på den ökända skepps-
kyrkogården Goodwin Sands nordost om 
Dover. Kollegorna på det andra fyrskep-
pet på dessa bankar LV-12 (East Good-
win) såg plötsligt LV-90 komma drivande 

förbi, mot ett fruktansvärt öde. På en 
plats kallad Keller Gut kapsejsade LV-90 
och endast en av de elva ombord – en ung 
tjänsteman från jordbruksdepartementet 
i London som gästade fyrskeppet för att 
studera flyttfåglar – lyckades ta sig ut och 
bärgades av en helikopter efter att ha 
klängt sig fast vid relingen i nio timmar. 
Inga kvarlevor påträffades någonsin efter 
de övriga tio men resterna av fyrskeppet 
som gick under i den värsta stormen på 
Engelska kanalen på 200 år kan fortfa-
rande ses vid lågt vatten. 

Danska fyrskeppsstationer. ER, HR 1 och 71 SW är internationella beteckningar som 
användes för minsvepta leder efter 2:a världskriget.                            Karta: Ritad av Leif Elsby
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Observera Hoburg!
Leif Elsby (Intervju med Arendt Engström, april 2015)

Fyrplatser och SMHI
När vi kom till Hoburgen på Gotland 
såg vi på avstånd den ståtliga Hoburg fyr. 
Vi parkerade utanför grinden och lyfte 
blicken mot lanterninen. Innanför snur-
rade den mäktiga linsen som på natten 
sveper runt med tre ljuskäglor, ungefär 
som ekrarna på en roterande Mercedes-
stjärna. Den och dess linssyskon på Kul-
len är de mest ljusstarka i Sverige. 

I fyrträdgården förberedde Arendt 
Engström grönsakslandet för våren. Han 
kan titulera sig ”ej längre jourhavande 
väderobservatör”. Vi började språkas vid 
och satte oss vid gaveln av fyrvaktarbo-
staden. Muren runt fyrplatsen gav lä och 
vårsolen värmde. Ljuden var naturens 
egna. Lärkan drillade på nära håll. Got-
lands lanskapsdjur den röda riddarskinn-
baggen uppträdde i mängd. En sädesärla 
hade nyss anlänt från sydliga nejder och 
vippade omkring på jakt efter något ät-
bart.  

Med en dialekt som avslöjade att han 
var från Gotland, berättade Arendt att 
han föddes samma år som kungen d.v.s. 
1946. Tillsammans med tre yngre systrar 
växte han upp på en gård nära Roma. 
Till skolan tog man cykel. Samtidigt fick 
man en bra grundkondition som han har 
haft nytta av även som vuxen. Pappan 
var smed och jordbrukare och hade som 
16-åring blivit faderslös och fått rycka in 
för att försörja mor och syskon. 

Observatör
Nu var Arendt pensionär men hade 
några sysslor kvar för SMHI och för Sjö-
fartsverket. Arendt har haft ett arbete 
som många av oss skulle valt bort. Jobbet 
innebar att var tredje timme dygnet runt 
vakna, observera, rapportera och sedan 
somna om. Och precis när man somnat 
var det åter dags att vakna. 

Men det var ett jobb som Arendt 
trivdes med. Han såg det som en bonus 

Arendt 
Engström 
i berättar-
tagen framför 
fyrvaktar-
bostaden på 
Hoburg..

Riddarskinnbaggen, Gotlands landskaps-
djur, tittar fram i vårsolen.
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att stiga upp även på natten och följa vad 
som hände i naturen. Nattaktiva djur. 
Stjärnklara nätter. Vintergatan. Norrsken. 
Det kan han sakna nu. Det missar man 
när man trynar i sänghalmen. Men å an-
dra sidan har han katter som väcker ho-
nom. Den ene brukar ge husse ett brutalt 
uppvaknande för att gå ut mitt i natten.

På den manuella tiden mätte väder-
observatören nederbörd morgon och 
kväll. Var tredje timme skulle man av-
göra vad det var för sorts väder. Om det 
var nederbörd: intensitet och vilken sorts 
nederbörd, vindhastighet, vindriktning, 
sikt, molnhöjd, molnslag, molnmängd, 
temperatur och luftfuktighet samt an-
talet timmar sol under dygnet. Inomhus 
mättes lufttryck och lufttryckstendens. 
Kustnära rapporterades även sjöhävning 
och yttemperatur. 

Manuella observationer gjordes förr 
från nästan varje fyrplats, då av fyrper-
sonalen. Så även från fyrskepp. Och inte 

minst från ett antal mätstationer på fast-
landet. 

När vi närmade oss fyrplatsen möt-
tes vi av vakthavande observatör, det vill 
säga en automatstation, och som sådan 
tar den ingen rast, ingen vila, ingen ro. 
Mäta, mäta, mäta. Men fortfarande mä-
ter människan nederbörd mer tillförlit-
ligt än vad maskinen gör. Idag finns tre 
stationer kvar som fortfarande är manu-
ella. Det är Falsterbo, Svenska Högarna 
och Katerjokk.

Gotska Sandön
Arendt har i yrket varit Gotland trogen. 
Han kom 1972 till Gotska Sandön och 
var där i 6 år. Fyren hade blivit automa-
tiserad så nu skötte den sig själv. Arendt 
blev observatör och tillsyningsman. Chef 
var då Hans Hörlin. Där var även Totte 
Jönsson. Man jobbade i skift. Hans Hör-
lin hade växt upp på Sandön. Hans far 
hade varit fyrmästare där.

SMHI:s automatstation, d.v.s. nutidens vakthavande väderobservatör, med fyrplatsen i 
bakgrunden.
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Hoburg och Gotlands meste pendlare
1978 kom Arendt till Hoburg. Då var 
Bengt Ohlsson fyrmästare och Ivan Wal-
lin biträdande fyrmästare. Han hade 
hjälp av Arne Kristiansson. Arne bodde i 
eget hus 300 meter bort från fyren. Han 
körde alltid bil till sin arbetsplats trots 
att det var gångavstånd. En dag med snö-
storm körde han fast och var tvungen att 
få hjälp av traktor för att komma loss. 
Han hade att göra hela dagen, men han 
fortsatte att köra bil till fyren. 

Hoburg fyr automatiserades 1978 
och avbemannades samma år. Kvar som 
observatörer för SMHI blev då Arendt 
och Arne.

Arne fick ett vikariat på Fårö fyr. 
Han jobbade ena dagen där och var den 
andra dagen på Hoburg. Enkel resa 17 
mil. Resväg 3 tim. Det blev många tim-
mar i bil. Han var då Gotlands meste 
pendlare. Men vad skulle man annars 
göra då arbetsplatserna drogs in? 

Proviantering
Närmsta butik låg förr i Vamlingbo, en-
kel resa c:a 6 km. Nu fanns inte den kvar 
utan man fick ta sig till Burgsvik för att 
köpa sin filmjölk. Fram och tillbaka blir 
det tre och en halv mil på cykel. En för-
del med Gotland är att ön inte är kupe-
rad. Å andra sidan kan den vara blåsig. 

270 grader obruten horisont
Fyrplatsen ligger en dryg kilometer från 
stranden men landskapet är öppet och 
den ligger på en platå 36 meter över ha-
vet. Från fyren har man en fantastisk ut-
sikt och överblick. Trots att Arendt kom 
hit 1978 är det något han inte hunnit att 
se sig mätt på. Han har inga planer på 
att flytta. 

Fåglar och besökare
Hoburgen trafikeras av många vingpar. 
Höst och vår kommer folk för att obser-
vera, räkna och märka fåglar. När vi var 

Grönsakslandet görs i ordning. T. hö nederbörds- och solmätare.
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där i april skulle ett sällskap från Sundre 
komma veckan därpå för ringmärkning. 

Säsongens tvåbenta besökare hade 
ännu inte börjat komma i nämnvärt an-
tal. Under sommaren visas fyren för dem 
som så vill. Visningen sköts i år i likhet 
med tidigare år av frivilliga personer i 
regi av Fyrtillsyn Gotland och Svenska 
Fyrsällskapet. Många har stått i kö för 
denna oavlönade uppgift.

Mist, radiofyr och D-GPS
Förr var Hoburg en av de viktiga fyrplat-
serna och det är den kanske fortfarande. 
Förr hade man förutom ett kraftigt fyr-
ljus även mistsignal och cirkulär radio-
fyr. För att gardera sig mot strömbortfall 
hade man back-up från dieseldrivna ge-
neratorer i maskinhuset. Idag är mistsig-
nalen borttagen och maskinhuset tömt 
på det som en gång fanns där. Ett stycke 
historia har därmed gått förlorat. 

Radiofyren har också slutat sända men 
antennerna har fått en ny uppgift. Ho-
burg är en av de fyrplatser som sänder sig-
nal för D-GPS. Det är en teknik som ger 
utökad precision för navigeringssystemet 
GPS. Anledningen är att atmosfären inte 
är homogen. När man ser en stjärna kan 
den ju flimra och tindra. På motsvarande 
sätt påverkar atmosfären radiovågorna 
från GPS-satelliterna. Men fyrplatsens 
läge är stabilt och känt. Skillnaden mellan 
den verkliga positionen och den med GPS 
uppmätta sänds ut per radio och kan upp-
fångas av dem som så önskar. Med hjälp 
av den kan navigatören få sitt läge med 
bra tillförlitlighet och noggrannhet. 

Tack Arendt för att vi fick en trevlig 
och givande pratstund där du gav oss en 
inblick i ditt liv som fyrvaktare och vä-
derobservatör. Och vi förstår mycket väl 
att du aldrig vill flytta från denna under-
bara fyrplats som Hoburg är.

De tre ”hattarna” över lanterninen tar emot signaler från GPS-satelliter. Efter behandling 
i maskinhuset t. hö. sänds signalen för D-GPS ut via antennerna som skymtar t. vä. 
Bilden t. hö. visar en tredjedel av linsen sedd inifrån. 
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Årets VIPP 2015

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat 
tilldela Söderarm, Anngret Andersson: 

                                                          Årets VIPP 2015

         Foto: Magnus Rietz

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

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:

”Söderarms fyrplats, belägen på ön Torskär, avbemannades 1997. Sjöfartsverket ägde då fyren, 
4 bostadshus och vissa uthus medan Fortverket ägde ön, militärförläggningar, bunkrar och 
några andra byggnader. 

Anngret Andersson har ett förflutet på Tjockö. Det fanns planer på att riva all bebyggelse 
på Söderarm när Länsstyrelsen 1998 frågade Anngret om hon hade någon idé hur ön kunde 
användas. Anngret blev förälskad i platsen från första stund och bestämde sig för att rädda 
Söderarm och starta en anläggning för rekreation, affärsmöten och utbildning.  

Söderarm AB grundades och 1999 upprättades ett nyttjandeavtal mellan Sjöfartsverket och 
Söderarm AB. Anngret kunde börja den långa resan och förverkliga sin dröm. Sjöfartsverkets 
hus rustades upp till den stil de hade när de reparerades på 1950-1970-talen. Konferensan-
läggningen öppnades år 2000 medan upprustningen fortsatte. Anngret gjorde även ett nytt-
jandeavtal med Fortverket så att Söderarm AB fick disponera några av militärförläggningarna. 
År 2009 tog Fortverket över allt på ön inklusive fyren. Söderarm AB har sedan dess ett nyttjan-
deavtal som inkluderar alla byggnader. Fyrplatsen är nu helt upprustad och mycket unik med 
matsal i den tidigare lotsutkiken, stor bastu i en bunker, badtunna i en tidigare kanonställning, 
utmärkta övernattningsmöjligheter, mm. Fyren är åter tänd och även fasadbelyst.         

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Söderarm och Anngret Andersson ”Årets VIPP 
2015” visa sin uppskattning av Anngrets mycket omfattande arbetsinsats och stora engage-
mang för Söderarms fyr och fyrplats samt för dess skötsel, överlevnad och för att fyrplatsen 
visas för besökare.”   

Göteborg den 21 mars 2015

Esbjörn Hillberg  
Ordförande 
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Statuter för Svenska Fyrsällskapets utmärkelse ÅRETS VIPP

Utmärkelsen ”Årets VIPP” (Very Important Pharos Person) utdelas årligen till enskild person, 
myndighet, förening eller företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden 
som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1, vilken uttrycker sällskapets ändamål:

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

- Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken

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

- Initiera och utveckla kontakter med samt samarbeta med svenska och utländska fyrföreningar, 
myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer med intresse för ovanstående 
områden.

Förslag till kandidat till priset lämnas till någon i Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet. Styrelsen 
beslutar vem som skall tilldelas priset. Finner styrelsen att ingen lämplig kandidat finns 
föreslagen skall priset inte utdelas. Styrelsen skall lämna en motivation till sitt val av pristagare 
och priset skall utdelas vid årsmöte eller annat lämpligt möte.

Priset Årets VIPP utgörs av en modell av en VIPP-fyr som är bygd av modellbyggare Stefan 
Bruhn på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. På basen av denna är monterat en silverplakett på 
vilken det är ingraverat ”Årets VIPP xxxx” och på raden under denna text namnet på den som 
har tilldelats VIPP-en. 

Årets VIPP utmärkelsen har hittills tilldelats:

2001: Leif Lehmann
2002: Anders Lindström
2003: Dan Thunman
2004: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
2005: Harry Sellmann
2006: Fyrens Vänner Nordkoster
 Pite-Rönnskärs stugägarförening
  Esbjörn Hillberg 10-års Jubileums VIPP (guld-plakett)
2007: Magnus Rietz
2008: Pater Nosters Vänner
2009: Marianne Brus
2010: Lungö fyr
 Staviks fyr
2011: Maria och Leif Elsby
2012: Bertil Östling
2013: Johnny Söderlund
2014: Föreningen Väderöbod
2015: Söderarm, Anngret Andersson 
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Visan om fyren Eddystone
Insänt av Catharina Söderbergh

En engelsk god vän till 
mig, Jonathan Howard, hör-
de sin syster sjunga visan om 
Eddystone Light på 1940-ta-
let. Han har nu översatt visan 
till svenska. Eddystone Light 
står 9 engelska mil på ett rug-
gigt grund utanför Cornwall.

My father was the keeper of the Eddystone Light;
He slept with a mermaid one fine night,
And from this union there came three:
A porpoise and a fish and the other was me.

One night while I was a-trimming of the glim,
A-singing a verse of the evening hymn,
A voice from the darkness shouted “Ahoy!”
And there was my mother, a-sitting on a buoy.

“Oh what has become of my children three?”
My mother then she asked of me.
“Well, one was exhibited as a talking fish
And the other was served on a chafing-dish.”

The phosphorous flashed in her sea-weed hair.
I looked again – and my mother wasn’t there,
But a voice in the darkness heard in the night,
“To hell with the keeper of the Eddystone Light!”

Eddystone                   Arkiv: Leeds University
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Min far var fyrtornsvaktare på Eddystone.
En härlig natt låg han med en sjöjungfru. 
Av denna älskog blev tre ungar: en var en tumlare, 
den andra var en fisk och jag var den tredje.

En kväll, när jag höll på att rengöra lampan,
nynnande kvällspsalmen, hörde jag ett rop i mörkret, 
och där satt vår mamma på en buoy.

Berätta nu, vad som har blivit av mina tre barn!” 
begärde min mamma.
“Den ena uppträdde som en talande fisk, och 
den andra blev uppäten på en serveringsfat.”

Då blänkte fosforescensen på hennes sjögräs-hår. 
När jag tittade efter en gång till, hade min mamma försvunnit, 
men i natten hördes hennes röst:
“Åt helvete med fyrtornsvaktaren på Eddystone!”

      Winstanley, 1698 och 1699    Rudyerd, 1706   Smeaton, 1756   Douglass, 1882

                                           The Eddystone Lighthouses
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Point Utrecht Bastion, Galle Fort, Sri Lanka
Mikael Nilsson

Galle ligger på Sri Lankas sydvästra kust 
och har en naturlig hamn och var troligen 
en av de första bosättningarna redan före 
Kristus födelse. Man hade stor handel 
med Grekland, Kina och vissa arabländer. 
När Ibn Batuta anlände hit 1344 var detta 
Ceylons huvudhamn. 1729 hade staden 
nått sin fulla potential och c:a 500 famil-
jer, en fullskalig offentlig administration, 

handels- och varuhus var etablerade här. 
Fortet överlämnades till britterna 

den 23 februari 1796 en vecka efter att 
man intagit Colombo. Sri Lanka var en 
brittisk koloni från 1815 fram till själv-
ständigheten 1948.

Januari 2015, 29 grader varmt!
Årets första resa gick till Sri Lanka 
och väl där tog vi tillfället i akt att 
besöka Galle Fort och dess fyr. 

Galle grundades redan 1505 av portugiserna under ledning av Lorenzo 
de Almeida, två år innan Colombo och hade sin topp i utvecklingen på 
1700-talet innan britterna kom dit. Numera finns fortet (som ligger utanför 
själva staden) på UNESCOs världsarvslista. 

Fotografiet är troligen taget 1852 av foto-
grafen Frederick Fiebig utifrån ett handko-
lorerat tryck är det äldsta bevarade fotot 
på ön och visar ursprungsfyren. 
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Den nuvarande fyren, som är 26,5 m hög 
uppfördes 1939 på toppen av ruinerna 
av britternas krutmagasin. Fyren är från 
början Sri Lankas äldsta och dateras till 
1848. Då 24,5 m hög placerad c:a 100 
m från den nuvarande fyren. Den gamla 
förstördes i en brand 1934. 

Fyren underhålls av Sri Lanka Port 
Authority. Med två vita ljusblixtar var 
15:e sekund erhålls en räckvidd på 25 
sjömil. Fyren är fullt ut automatiserad.

Överst: Ingången till själva fyren.

Mitten: Byggnaden där dagens fyrvaktare 
och annan administrativ personal håller 
till.

Nederst: Galle är starkt influerat av por-
tugisisk arkitektur och många byggnader 
påminner om Lissabon.
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Agö fyr, en blixtvisit
Pia Hansson

Söndag. En av sommarens (2014) riktigt 
varma dagar och perfekt väder för en 
skärgårdstur. Att besöka Agön är svårt 
om man saknar egen båt, men en gång 
varje sommar arrangeras kyrkhelg. Då 
ordnas båttransport för de gäster som 
önskar besöka ön och den gudstjänst 
som hålls i Agö kapell. En fin möjlighet 
med andra ord att komma ut till denna 
ö som ligger ytterst av fyra öar utanför 
Hudiksvall i Hälsingland. Närmast fast-
landet ligger Innerstön, därefter i tur och 
ordning Kråkön, Drakön och så ytterst 
Agön. 

Båtresan tar c:a 1,5 timmar och res-
tiden varierar lite beroende på vädret 
men i dag är det endast svag vind så re-
san går snabbare än beräknat. Färden går 
först över öppet hav för att sedan gå in 
mellan Agön och Drakön, Agön rundas 
och vi passerar Agö storhamn. Den ham-
nen når så djupt in i landskapet att den 
nästan delar Agön i två delar. Båtresan 
fortsätter ytterligare en bit och vi styr 
snart in i Agö hamn där vi hälsas väl-
komna med hissade flaggor. 

Då båten lagt till tar sig besökarna 
upp till kapellet för den utlovade guds-
tjänsten. Efter gudstjänst och kyrkkaffe 
finns möjlighet att utforska ön. Själv-
klart är ett besök till Agö fyr av högsta 
prioritet. 

Från Agö hamn till fyren är det c:a två 
kilometer och stigen är tydligt utmärkt 
med skyltar så det är lätt att hitta. Stigen 
går genom skogen och över klipphällar, 
en härlig promenad. Så äntligen sticker 
toppen på ett av de två fyrtornen som 
finns på platsen upp över skogsbrynet. 

Det äldre fyrtornet är ihopbyggt med 
ett av boningshusen och eftersom de gäst-
fria fyrägarna finns på plats ges möjlighet 
att se huset och fyren från insidan. Fyr-
tornet är byggt i trä och har vit ytterpanel 
men i lanterningen saknas linsapparat. 

Fyrbostadens kök och rum har en 
slående likhet med många andra fyrbo-
städer jag besökt. Design och interiör är 

Agö gamla och nya fyr samt fyrmästar-
bostaden.
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lika, man känner sig snabbt bekant och 
som hemma. Det är förstås så att det 
finns en viss standard för de fyrbostäder 
som en gång byggts. 

Det nya fyrtornet som är fristående 
från övriga byggnader är 15 meter högt 
och upplevs som ett ganska smalt torn 
och är till färgen vitt med orange bälte. 
Tänk att besöka en fyrplats men få se två 
fyrtorn!

Fyrplatsen har som sig bör en myck-
et vacker utsikt och strax utanför ligger 
en liten ö, som heter Skvalpen.

Efter att ha beundrat fyrtornen är 
det dags att skynda sig tillbaka på stigen 
genom skogen för att inte missa båten 
åter till fastlandet. Vinden har nu tilltagit 
något, salta stänk blöter passagerarna vid 
återfärden. Snart ligger Agön på avstånd 
som en kontur mot horisonten. Undrar 
om jag någonsin kommer tillbaka?

Här visas det gamla fyrtornet som är sammanbyggt med fyrmästarbostaden. 

Det fristående nya fyrtornet.
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Berättelser om Corsewall, Hoburgen och Märket
Håkan Groop

Corsewall Lighthouse

Vi flög från Stockholm till Glasgow via 
London. Med hyrbilen tar vi oss söderut 
längs kustvägen med sikte på Stranraer. 
Efter knappa två timmar rundar vi Loch 
Ryan och vänder norrut mot Kirkcolm. 
Vägen blir smalare och slingrar sig längs 
kusten och vi inser att vi inte kommer 
att nå vårt mål Corsewall fyrplats och 
det fyrstjärniga hotellet innan det blir 
mörkt.

Till slut dyker Corsewalls K-märkta 
fyrplats byggd 1815 upp i mörkret. Vi 
ser den magnifika fyren och dess sve-
pande ljus i mörkret 37 m över havet. 
Långt borta i väster anar vi de blinkande 
ljusen från Nordirland. Det är kolmörkt  
bortsett från den belysta fyrbyggnaden. 
Havet hörs och vinden friskar i ordent-
ligt! Vi kliver ut i snålblåsten, rundar det 
magnifika fyrtornet och letar oss in till 
receptionen. 

Att komma till Corsewall Lighthou-
se känns som en resa till jordens ände. 

Jag vaknar vid halvåttatiden och det är 
fortfarande mörkt. Så spännande att få se 
vad som döljer sig utanför fönstren. Medan 
jag ivrigt väntar på gryningsljuset plockar 
jag fram min målarutrustning, skissblock, 
akvarellpapper, penslar och färger.

Äntligen kommer gryningen. Vinden 
viner fortsatt utanför. Från vår ”Light-
house Suite” med panoramafönster ser 
jag Irländska sjön obrutet nästan 180 
grader. Vågorna slår upp mot klipporna 
med ett vitt skummande, men den mag-
nifika fyren står stadigt orubbad längst 
ut på klipporna. Äntligen får ja se hur 
vackert det faktiskt är på denna ”sista ut-
post” vid Golfströmmen där ängarna är 
skönt gröna fast det är vinter. Dagen ser 
lovande ut. Prognosen säger sol och 10 
grader varmt.

Utrustad med skissblock och kamera 
ger jag mig ut i vinden och möter da-
gen. Värmen från den uppgående solen 
skingrar de tunga, gråa molnbankarna 

Som konstnär och fyrmålare har 
jag under flera års tid planerat 
att bo och måla på en spännande 
fyrplats. Efter en del letande på 
nätet hittade vi Corsewall Light-
house Hotel i Galloway i sydvästra 
Skottland.

En vacker och intressant fyr-
plats tilltalade mig och en restau-
rang som serverar fem rätters mid-
dagar intresserade min fru.
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och mer och mer blått tittar fram. Uppe 
på kullen ser jag ut mot havet och no-
terar stora fartyg som går till och från 
Irland. Tittar jag riktigt noga, så syns 
Nordirlands kustlinje vid horisonten.

Mätt och belåten efter ”Full Scottish 
Breakfast” börjar nu förmiddagens mål-
ningspass. Solen skiner, det är varmt och 
skönt i huset och jag börjar arbeta med 
skisserna. Efter ett intensivt målande 
slumrar jag i soffan en stund på eftermid-
dagen i solskenet på glasverandan. Sedan 
ut en sväng för fler skisser innan det bör-
jar mörkna. Jag avslutade kvällen med att 
färdigställa dagens tredje akvarell…

En ny dag med helt andra förutsätt-
ningar! Stormen viner, vågorna slår mot 
klipporna, så jag beger mig ut och söker 
lä bakom fyrbyggnaden och fotograferar 
dramatiska vågor som underlag för vi-
dare målning.

En lugn men intensiv målardag närmar 
sig sitt slut. Idag har det mest blivit förstu-
dier av vågor som slår mot klipporna.

När jag vaknar den fjärde dagens 
morgon lyssnar jag efter vinden och tyck-
er att det låter annorlunda. Det kommer 
att klarna upp. Vinden har vänt, men inte 
lagt sig i styrka. Vågorna slår högt med 
vitt skum mot klipporna, men nu från ett 
annat håll. Vackert och magnifikt. 

Efter frukost i en solig matsal ger jag 
mig iväg för en skiss och fototur. Det 
gäller att hitta lite lä och hålla i kame-
ran ordentligt för att kunna fokusera på 
motivet. Vitt skum reser sig högt över 

klipporna och vågorna bryter ute vid 
grunden nära land. Det blir en hel del 
fina bilder med energi i. 

Jag försvinner in i målardimman igen. 
Dagen fortsätter i den nu fastställda ruti-
nen. Med målning. Och givetvis en titt ut 
över havet då och då. Det är ett skådespel 
som hela tiden ändrar sig. Vinden friskar i 
och nu kommer också regnet. 

Efter att ha fått uppleva sol, blåst, 
moln, regn och med 11 målningar i ba-
gaget vänder vi hemåt igen mycket nöj-
da och med minnen för livet.

Fakta:
Corsewall Lighthouse är en av över 
200 fyrplatser runt Skottlands vilda 
kustlinje. 
Corsewall Lighthouse byggdes av 
Robert Stevensson mellan 1815-1817.
En ansvarig fyrmästare och en 
fyrvaktare, med familjer bodde på 
Corsewall tills fyren automatiserades 
1994. 
Fyrplatsen ligger 14,5 km nordväst 
om Stranraer.
Position: 55°00 .42N 05°09.57W
Karaktär: 5 vita var 30 sekund.
Lysvidd: 22 nautiska mil.
Lins: Fresnel, polerat kristallglas.
Tornets höjd är 34 m 
Ursprungligen upplyst av oljelampor.
Fyrplatsen moderniserades 1891 och 
1910.
Boende: Totalt 11 rum, en del i 
själva fyrbyggnaden och några i före 
detta fyrvaktarbostäder i intillig-
gande byggnader.
En klar natt kan man se ljuset från 
fyra skotska och Irländska fyrar.
Webadress: www.lighthousehotel.co.uk
Flyg till Glasgow och bil c:a 2,5 tim.
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Hoburgens Fyr

Sommaren 2012 
guidade jag på 
Hoburgens fyr och 
då passade jag såklart 
på att måla den i alla 
möjliga vinklar…

Hoburgens fyr är Gotlands kraftigaste 
fyr. Den byggdes av kalksten. Byggnads-
arbetena pågick 1845-46. Den 1 oktober 
1846 tändes fyren för första gången. Den 
kallades först ”Gotlands södra udde”.

Hoburgen blev Gotlands andra be-
mannade fyr efter Östergarnsholme som 
byggdes redan 1806 och året efter Ho-
burgen byggdes Fårö fyr.

Grunden ligger 40 meter över havsy-
tan. Höjden på själva fyrtornet blev drygt 
22 m. Från början bestod belysningen av 
12 rovoljelampor med lika många para-
boliska mässingsspeglar. De var gruppe-
rade i fyra grupper om tre lampor och 
speglar i varje. Detta var monterat i en 
kvadratisk ställning som roterade med 
en fart av ett varv på åtta minuter.

Konstruktionen gav fyren en karak-
tär på en halv minuts ljus och en halv 
minuts mörker. Styrningen skedde med 
hjälp av ett urverk som drevs av ett 
tungt lod som vägde 40 kg.

Oljelampor hade den nackdelen att de 
sotade igen glasen som skyddade mot regn 
och vind. De byttes ut mot fotogenlampor 
1882, vilket även ökade ljusstyrkan.

Fakta:
Byggnadsår:         1846
Automatiserad:         1978
Avbemannad:        1978
Tornets höjd:         21,7 m
Lyshöjd över havet:   57,9 m
Lysvidd:        27 nautiska mil
Nuvarande optik:      Lins av första
        ordningen
Fyrapparat:       1000 W lampa
Byggnadsmaterial:     Kalksten
Tornets färg & form:  Runt vitt torn, 
         svart upptill
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Märket

Redan 1836 utreddes möjligheten att 
anlägga en fyr på Märket, men det kon-
staterades vara alltför svårt på det ut-
satta skäret. Det dröjde ända till 1862 
innan ens en halvmesyr kunde uppföras; 
en c:a 11 m hög järnmast med tunna i 
topp som sjömärke. 

År 1885 uppfördes en fyr på Märket. 
Fyren på toppen av en polkagrisrandig 
byggnad kunde premiärblinka den 10 
november 1885. Arkitekten bakom ver-
ket hette Georg Schreck. 

Det märkvärdiga med denna fyrplats 
är att den uppfördes och ägdes av den 
finska staten men byggdes på den del av 
ön som tillhörde Sverige. Först efter nära 
100 år upptäcker man svartbygget på 
svensk mark. 

Sverige och Finland ser över sin ge-
mensamma gräns vart 25:e år. När det 
senast skedde 1981 uppmärksammades 
UD på det utländska svartbygget på 
svensk mark. Något måste göras; något 
som placerade fyrplatsen på rätt sida 
utan att påverka strandlinjen och utan 
att någon av parterna vann markyta på 
den andres bekostnad. 

Efter fyra års funderande blev lös-
ningen en märklig zigzaglinje som gav 
Sverige exakt lika många kvadratmeter 
på öns östra sida. 

Fakta:
Läge:               Åland, Hammarlands  
                       kommun
Fyrkaraktär:    FI W 5s
Löshöjd:         16.8 m över havet
Tornets Höjd: 14,3 m
Färg:               vit/röd
Lysvidd:          8,5 nautiska mil

Då man 1981 bestämde att utmärka 
riksgränsen föreslogs därför att området 
kring fyren skulle tillhöra Finland me-
dan ett område av motsvarande storlek 
skulle tillfalla Sverige. Gränsfördraget 
ratificerades sedan 1985.

Sedan 1979 är fyren automatiserad 
och obemannad. 

Den omkring 350 meter långa och 150 
meter breda klippön placerad i de ökända, 
stormpiskade vattnen där Södra Kvarken 
möter Ålands hav.

Kontaktuppgifter:
Håkan Groop 
V:a Storgatan 38
611 32  Nyköping
tel. 070-38 30012
epost: info@oandligamojligheter.com
www.oandligamojligheter.com
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Svenska Fyrsällskapets Internationella Fyrdag/helg
lördag 15 och söndag 16 augusti 2015

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

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

Förra året höll Svenska Fyrsällskapet 67 fyrplatser öppna vilka besöktes av tillsammans 
fler än 7.400 personer trots ett bedrövligt väder på fler håll. Vid strålande väder har det 
varit fler än 12.000 besökare. Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, 
Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tysk-
land, USA och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och normalt har vi fler 
fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans!  

Förutom möjligheten att besöka alla öppna fyrar pågår även olika kringaktiviteter på 
flera fyrplatser. På vissa kan man köpa något att äta och dricka men annars rekom-
menderar vi att man tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av fyrarna är belägna 
på öar. Kontrollera om det ordnas sjötransport, vad det kostar och hur båtresan bokas. 
Vädret kan också orsaka att vissa platser inte kan besökas.   

Svenska Fyrsällskapet hoppas att du under helgen 15-16 augusti tar chansen och besö-
ker någon eller några av det 70-talet fyrar som är öppna. Fyrarna är normalt öppna mel-
lan 12 – 16 men viss lokal variation av öppettider kan förekomma. Flera fyrar är öppna 
både på lördag och söndag. Det finns även några fyrar som är öppna en annan dag 
istället för 15-16 augusti och någon kanske repareras så att man inte kan öppna den. 

Mer information om de olika fyrplatserna och hur man kommer dit finns på Svenska 
Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org. Tryck på knappen ”Lexikon” på översta raden, 
skriv fyrens namn i sökrutan och sök. Längst ner bland informationen om denna fyr 
finns en vägbeskrivning. Alternativt kan du gå in på ”Lexikon” och klicka dig fram till 
rätt fyr via kartan längst upp till höger.

I år fyller följande fyrar jämna år och öppnas även: 30/5 Harnäs Udde 150 år, 1/8 
Fällholmen 150 år, 2/8 Måseskär 150 år, 8/8 Ystad 150 år samt 12/9 fyrskeppet Fla-
den i Göteborg 100 år.  Mer info www.fyr.org   

    Med vänliga hälsningar, hjärtligt Välkommen
    Esbjörn Hillberg, tel. 031-972148
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Modellfyrar på olika sätt

Modellfyrar engagerar Svenska Fyrsäll-
skapets medlemmar. 
Här ett vackert inslag där Örskärs fyr 
visas i glaskonst. 
Konstnären är Kaisa Tukonen.

        Insänt av Birgitta Lindahl

Örskärs fyr i glaskonst

Långe Jan i fiberbetong

Per-Erik Jungegård har ett stort intresse för 
just fyrar skriver hans fru Gunilla. 
Favoriten finns på Öland ”Långe Jan” och 
den är nu skapad i mindre skala 1:14 och är 
gjord av 3 st fiberbetong- krukor, modifierad 
kabelrulle, blinkande lampa samt belysning 
som lyser upp den på kvällarna. 
Fyren är c:a 3 m hög och finns uppställd i 
Sätila Grebbeshults Hage.

  Insänt av Gunilla Jungegård

Lästips
I Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten 2015 nr 3 finns mycket intressant fyrläsning. 
Använd länken nedan: 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Snabblankar/soksida/?query=sj%c3%b6rapporten

      Redaktören
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Fyr på ny svensk 50 kronors sedel
Esbjörn Hillberg

Många länder visar sitt lands fyrar på olika sedlar eller mynt och detsamma gäller 
även fyrar på frimärken. Några fyrar, men ack så få, har visats på svenska frimärken. 
Nu är det i alla fall för första gången äntligen dags att en fyr är med på en svensk 
sedel. Visserligen är fyren liten och på baksidan av sedeln men fyren finns på Sveriges 
nya 50 kronors sedel som släpps 1 oktober. Evert Taube finns på sedelns framsida och 
på baksidan den lilla västkustfyren Bissen belägen på ön Bissen väst om Resö nära 
fyrplatsen Svangen. Varför just denna fyr har valts vet jag inte men däremot har jag 
forskat fram fyrens historia.

I Lots-Styrelsens underdåniga berättelse för 1884 kan man läsa följande:
Å Bissen, Lat 58°48`15`` N, Long 11°9`55`` O äro uppförda två gasoljefyrar, hvardera 
med en linsapparat af 6:e ordningen, hvilka hållna öfverens leda i farleden mellan 
Klippa och Svartskären. Afståndet mellan fyrarne är 24 meter. Den södra fyren visar 
fast hvitt sken, 13,3 meter öfver vattenytan. Den norra fyren visar omvexlande hvitt 
och rödt sken 7,4 meter öfver vattenytan. Fyrarne hållas lysande under tiden 1 Au-
gusti – 1 Maj.

Om vi fortsätter att forska i de två fyrarnas öden så hittar men dem för första gången 
i 1885 års supplementet till 1884 års Lista öfver Svenska Fyrar publicerad af  Kongl. 
Lotsstyrelsen. Där står det bl.a att båda fyrarna hade hvita fyrhus med en lykta på 
hörnet på den södra och en lykta på gafveln på den norra. Den södra hade fast hvitt 
sken, lysvidd 5,4` och byggnadens höjd öfver grund 3,6 m. Den norra var en vexelfyr 
med hvitt sken (lysvidd 5,4´) och rödt sken (lysvidd 3´) samt byggnadens höjd öfver 
grund 6,5 m. 

I 1897 års Lista öfver Svenska Fyrar står det att lysvidden för hvitt sken är 6,7´och 
för rödt sken 3,9´. 

I 1915 års Lista öfver Svenska Fyrar anges att ljusstyrkan på vitt sken är 40 Lux-
ljus och på rött 10 Luxljus.

År 1916 skedde stora ändringar då båda fyrarna byggdes om och fick AGA gasljus med 
ljusstyrka 120 luxljus och lysvidd 8´ för vitt sken samt 30 luxljus och lysvidd 6´ för rött sken. 
Trähusen ersattes. Den södra fick ett vitt åttakantigt fyrhus med lågans höjd över vattnet 
13,3 m och den norra ett vitt torn av betong med lågans höjd över vattnet 7,4 m.
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År 1939 ersattes de två ensfyrarna av en fyr med 6,7 m högt vitt torn, ljusets höjd 
över havet 8,5 m, AGA gasljus, linsapparat 6:e ordn. Lysvidd: vit 9´ (ljusstyrka 200 
luxljus), röd 6´(ljusstyrka 50 luxljus), grön 5´ (ljusstyrka 25 luxljus).

År 1972 hade lysvidden minskats: vit 5,8´ (ljusstyrka 140 luxljus), röd 4´(ljus-
styrka 36 luxljus), grön 3,2´ (ljusstyrka 18 luxljus).

År 1992 elektrifierades fyren genom att solpaneler och batterier installerades. 
För närvarande är fyren vit med ett rött tak. Ljusets höjd över havet 7m. Lysvidden: 
vit 6´, röd 4´, grön 4´. 

Årsmöte i Föreningen Fyrtillsyn Gotland
Sven Norberg

Föreningen Fyrtillsyn Gotland höll sitt 
årsmöte i Gamla Hamnstationen i Visby 
den 27 april. Föreningen bildades 2009 
för att tekniskt och ekonomiskt hjälpa 
dem som tog över ansvaret för de sex 
mindre fyrar som Sjöfartsverket ville 
släcka och ta bort. Samtliga dessa fyrar 
är fortfarande i drift med vederbörliga 
tillstånd från Transportstyrelsen.

Årsmötet öppnades av ordföranden Jan 
Ströberg, som också valdes att leda mötet.

Lasse Flemström putsar på Östergarn V.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen under nio sommarveckor har hål-
lit Hoburgs fyr öppen för allmänheten. Bemanningen har utgjorts av frivilliga fyrvi-
sare från i stort sett hela Sverige. Några dagar innan visningssäsongen startade gjorde 
TV4 en inspelning där för programmet ”Så mycket bättre”. Det var Amanda Jenssen 
som berättade för sina kollegor om sitt stora intresse för fyrar. TV-mediets stora ge-
nomslagskraft gjorde att Svenska Fyrsällskapet redan några dagar efter att program-
met sänts fick ett hundratal nya medlemmar.

För att stimulera intresserade att besöka de gotländska fyrarna arbetar styrelsen med 
att ta fram ett så kallat Fyrpass för ett tjugotal fyrar. Fyrpasset skall innehålla bilder 
och kortfattad information om respektive fyr samt möjlighet att styrka att man verk-
ligen besökt fyren.

Efter valen har styrelsen följande utseende: Jan Ströberg, ordförande, Göran Storm, 
vice ordförande och kassör, Sven Norberg, sekreterare, Berthly Appelqvist, Magnus 
Rietz, Erik Stenström och Ingvar Söderdahl. Petter W Rimfors är revisor och Sabine 
Sten revisorssuppleant. Valberedningen består av Stefan Haase, sammankallande, 
Lars Flemström och Gunnar Sillén.
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Viksnäs och Gullsjö fyrar - Lugnås vid Vänern
På initiativ av Gullsjö fyrs nuvarande ägare Bengt Sjöberg 
Utdrag: Tidigare publicerat i Lugnås Hembygdsförenings medlemsblad 1999 och 2005

Bakgrund
Vänern är Sveriges största insjö och den 
tredje i ordningen i Europa. Ytan är c:a 
5568 km2, och höjden över havet är 44 
m. Sjön utgör en sänka i slättlandskapet 
och har trots in storlek ett största djup 
på c:a 110 m. Genom sjön går en för-
kastningslinje längs Värmlandsnäs och 
Kållandshalvö. Vänern delas i Stora Vä-
nern och Dalbosjön. Kusterna är sönder-
skurna och sjön är full av c:a 22.000 öar 
och kobbar. 

Fyrarna i Vänern har sitt ursprung i 
sjösäkerhet för en allt mer ökande sjöfart 
under 1800-talet. Orsaken till denna ök-
ning beror på byggandet av först Trollhät-
te kanal och därefter färdigställandet av 
Göta Kanal. Byggandet av dessa kanaler, 
som varit planerade under många år, gjor-
de att man kunde få in större fartyg i våra 
trånga farvatten. Navigationen på Vänern 
har i alla tider varit vansklig och svår.

Viksnäsudde
Viksnäs med sitt läge var naturligt en 
lämplig plats för en fyr. Platsen hade se-
dan 1827 varit ett lotsboställe, men fyren 
byggdes och togs i bruk 1902. Fyren lig-
ger på en kobbe, en klippa en bit ut i sjön 
och intillliggande bostad utgjorde fyr-
vaktarbostället. Farvattnen utanför Viks-
näsudden var genomseglingsvatten för 
den äldre sjöfarten. Tidigare möttes även 
leden från Onsö och Mariestadstrafiken.

Vid byggandet av fyren muddrade 
man leden på vissa ställen in mot Marie-
stad. Tillsammans med fyren fanns även 
en lysboj utanför udden. Från början var 
fyren oljeeldad men från 1928 installera-
des AGA-ljus. 

År 1950 går sjöleden in i en ny fas. 
Leden blir en dagsled och fyren dras in 
av lotsverket. Fyrtornet omvandlas till 
ett sjömärke.

Eftersom fyren var placerad ute i 
vattnet så var man tvungen att bygga en 
brygga ut i sjön för att kunna nå fram. 
Bryggan försvann tyvärr redan 1928 då 
isen tog den. Betongfundamenten finns 
fortfarande kvar. Samma år fick fyren gas-
drift och daglig tillsyn var inte nödvändig 
och därför byggdes aldrig bryggan upp.

Viksnäs fyr byggd 1902.

Viksnäs fyrvaktarbostad.
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Fyrtornet är uppfört av lotsbefälhavare 
Knut Torkel Larsson och är av järn med 
rödmålade regelverk samt med vit slät 
plåt. Larsson härstammar från Åmål.

Fyrvaktare
Förste fyrvaktare blev lotsen Anders Pet-
ter Lundgren. Anders Petter blev lots 
någon gång under slutet av 1870-talet 
enligt Rigmor Melin. Han var hennes 
farmors far.

Anders Petter var gift tre gånger. I för-
sta giftet föddes bl.a. sonen Johan. Johan 
blev efterträdare till fadern på Viksnäs. 

Första hustrun dog under dramatiska 
former. Vid ett lotsuppdrag rodde Anders 
Petter ut till den båt han skulle lotsa in i 
Mariestadsfjärden. Han glömde dock sina 
handskar i roddbåten och hustrun skulle 
räcka över dessa. Hon föll dock överbord 
och drunknade. Denna händelse finns 
dokumenterad i de flesta böcker som be-
handlar lots och fyrar i Vänern. Anders 
Petter avled 1926 i kallbrand.

Andre fyrvaktare blev sonen Johan 
Lundgren. Han var sjöman innan han 
tillträdde tjänsten som fyrvaktare. för-
utom sitt arbete med lotsning så gällde 
det för Johan och hans familj att försörja 
sig så gott det gick på vad sjö och jord 
kunde producera. Johan avled 1964 och 
är med sin hustru Lotten begravd på 
Björsäters kyrkogård. 

Fyrvaktarbostället finns fortfarande 
kvar och är sommarstuga till Anders Pet-
ters barnbarnsbarn Rigmor Melin.

Gullsjö fyrar
Då fyren på Viksnäs tändes 1902 plane-
rades även för fyr vid Gullsjö. Seglations-
styrelsen köpte den 16 januari 1902 
mark för ändamålet av bönderna Lars-
son och Melkersson på Högarud. 

I Seglationsstyrelsens förteckning 
över fyrar står följande att läsa beträf-

fande Gullsjö: För inseglingen till Marie-
stad uppfördes år 1902 på ett område till-
hörande egendomen Sjöberg två linjefyrar, 
varav den norra bestod av ett vitmålat bo-
ningshus med torn på gaveln. C:a 150 me-
ter söder därom uppfördes ett sexkantigt 
vitt torn som ledfyr. Båda voro färdiga på 
hösten samma år och tändes första gången 

Gullsjö fyrar.

Gullsjö övre, tillika fyrvaktarbostad.
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den 10 oktober. Fyrapparaterna voro foto-
genlampor med spegel av 6:te ordningen, 
båda fyrarna visade fast vitt sken. Fyrar-
na moderniserades år 1913 och nedlades 
år 1950, då beslut fattades att denna far-
led endast skulle tjäna som dagled.
Det vitmålade boningsuset som blev fyr-
vaktarbostad fick namnet Gullvik.

Fyrvaktare
Gullsjös förste fyrvaktare blev Sven-
Johan Svensson född 1855. Han var ti-
digare skomakare i Fallet. Han var gift 
två gånger, första gången med Anna 
Charlotta Johansdotter f 1861. Tillsam-
mans med henne hade han sex barn: 
Gerda Elisabeth f 1883, Hildur Sofia f 
1886, Johan Edvin f 1890, Svante Einar 
f 1893, Henning Valfrid f 1899 och Anna 
Elisabeth f 1903. 

1908 blir Sven-Johan änkeman och 
gifter därefter om sig med Emma Karls-
son f 1871 från Lugnås. Tillsammans med 
henne får han de två barnen Märta Su-
sanna f 1910 och Karl Johan f 1912.

Sven-Johan Svensson, den förste fyrvakta-
ren på Gullsjö.

Familjen flyttar från fyrplatsen 1926 till-
baka till bostaden i Fallet.

Sven Johan Svensson efterträds 1926 
av Karl Edvard Lundgren f 1887. Lund-
gren var son till fyrvaktaren på Viksnäs 
och bror till lotsen där. 

Edvard Lundgren gifter sig 1927 med 
Karin Eleonora Olsson f 1904 från Freds-
berg. Karin hade med sig sin son Verner f 
1925. Tillsammans fick de barnen Karl-
Olof f 1927, Henry f 1930, Harry f 1931, 
Evert f 1934, Lars-Erik f 1936, Stig-Åke f 
1938, Sten-Inge f 1942 och Hans f 1944. 
Flera av barnen arbetade och levde på 
Sjöberg.

Utöver skötsel av fyren hade Lund-
grens en liten ladugård med ett par kor 
och en gris. Korna betade sommarhalv-
året på skogen och sedan gällde det för 
familjen att bära vass och hitta hö som 
vinterfoder. Karin separerade mjölken 
och kärnade smör, som hon sedan åkte 
till Årnäs med och sålde. Hur de fick 
pengarna att räcka till mat och kläder för 
sina pojkar är en gåta, men rena och fina 
var de alltid och helt nya kläder till exa-
mensdagarna hade de också. Trots sina 
tunga arbetsdagar var Karin alltid glad.

1953 säljer Seglationsstyrelsen Gullsjö till 
köpman Sven Nyström, Mariestad, som i 
sin tur följande år säljer till Elin och Hil-
ding Gustafsson också de från Mariestad. 
Gullsjö blir ett omtyckt sommarstuge-
område och idag finns där totalt 12 som-
marstugor. Fyrvaktarbostaden som alltså 
heter Gullvik avstyckas och köps 1996 av 
Maj-Britt och Bengt Sjöberg från Skövde. 
Ytterligare delar av det utsprungliga om-
rådet avstyckas och försäljs detta år.

Det markområde som bl.a. omfat-
tar den södra fyren förvärvas av Hilding 
Gustafssons son Nils-Olof. som ganska 
omgående påbörjar en omfattande upp-
rustning av den då delvis förfallna fyren. 
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Idag står fyren där i sitt ursprunliga utfö-
rande och Seglationsstyrelsen har t.o.m. 
givit Nils-Olof tillstånd men inte skyl-
dighet att under vissa perioder ha den 
tänd. 

Fyrvaktarområdet
Gullsjö blev den sista fyrplatsen i Vä-
nern som också hade ett fyrvaktarbo-
ställe. Fyrbostaden är högrest och fasa-
den är mycket lik den som fanns i början 
av 1900-talet. Skiffern på taket har dock 
ersatts av plåt vid renoveringen. Även 
den nedre fyren är inredd till sommar-
bostad. Renovering har skett både invän-
digt och utvändigt. 

Fyrar är nyttobyggnader, en slags säker-
hetsplats i sjöfartens framfart i trånga pas-
sager. Fyrarna i vårt område är naturligtvis 
inget undantag. Vackert belägna utgör de 
en sevärdhet i det svenska landskapet. 

Ett flertal dokumentationer över Vä-
nerns fyrar har gjorts genom åren. Den 
första gjordes av Benjamin Lidholm 
1956 och den senaste av Erik Holm-
ström.

Källor
Venerns seglationsstyrelse av Benjamin 
Lidholm
Vänerns Fyrar av Erik Holmström
Vänern av Christer Westerdahl
Gullsjö Fyr 100 år 2002
Lugnås Hembygdsförenings medlems-
blad 1999 och 2005.

Red.anm.: En gammal men oskarp bild 
är ändå 1000 gånger bättre än ingen bild 
alls.

Fyrvaktarfamiljen Lundgren: Bakre raden fr. v.: Henry, Harry, Karl-Olof, Evert 
och Verner. Främre raden: I mor Karins knä Hans, sedan Lars-Erik, Stig-Åke 
och far Edvard.
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Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved har fyllt 10 år 
och firat med kalas
Göran & Ingrid Sernbo

Museét, Västra Fyren. Fyren har uppgra-
derats under åren och lyser med lins och 
lampa.

Fyrhistoriskt Museum på Nakke-
hoved visar utvecklingen inom 
danskt fyrväsende från 1500-talet 
till nutid.

Museet på Nakkehoved nära Gil-
leleje på Själland bjöd på choklad 
med vispgrädde och riktig tårta, tal 
av museichefer och Sjöfartsstyrel-
sen, musik och mingel med fyrvän-
ner och fyrförening. 

Svenska Fyrsällskapet uppvaktade 
på högtidsdagen.

De tidiga öppna eldarna, papegoj- och 
vippfyrarna längs den gamla skeppsrutten 
genom Kattegatt och Öresund ersattes av 
torn med öppna kolfyrar, såsom dubbelfy-
rarna på Nakkehoved byggda 1772. Två fy-
rar nära varandra, fyrtornen sammanbyggda 
med gavlarna på fyrpersonalens hus. 

Kolfyrarna fick senare glasade lanter-
niner med dragkanaler och stod så tills 
oljelampor och linser revolutionerade 
fyrtekniken. Östra Fyren släcktes då, 
men har nu restaureras till en vacker 
påminnelse om svunnen tid, en koleldad 
fyr med lanternin. 

Sören Frandsen, chef för Nordsjällands 
Museér, visar kolrosten i Östra Fyren för 
Ingrid Sernbo. Museichef Else Djurhuus.
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många 
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav. 
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är 
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. Majoriteten av medlemmarna är enskilda personer intresserade 
av fyrar och fyrhistoria.

Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra 
gånger per år. Tidningen är fylld med många intressanta illustrerade artiklar och 
nyheter om våra fyrar. 

När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev 
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste 
numret innehållande verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, etc. 

Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är 
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också kan 
läsa om på vår hemsida www.fyr.org.

      Esbjörn Hillberg

Konditorn från Atoinette myser 
över sitt verk i form av Nakkehoved 
fyr. Besökarna lät sig väl smaka av 
10-års tårtan.

Fyrmuseét på Nakkehoved är väl värt ett besök. Mer information kan du finna på 
internet:
http://museumns.dk/udstillinger/udstillingsteder-gilleleje/
http://www.nakkehovedfyr.dk/index.html



48

Grattis, i år fyller Hoburgs stora lins 100 år
Esbjörn Hillberg

Augustin Fresnel gjorde 1822 sitt stora 
genombrott med tillverkning av katadi-
optriska planlinser. År 1823 installerades 
hans första lins i fyren Cordouan i den 
franska floden Girondes mynning. De 
vanligaste största linserna benämndes 1:a 
ordningens lins, har en brännvidd på 920 
mm (linsens diameter om den betraktas 
uppifrån är 2 m) och totalt tillverkades c:a 
650 sådana linser i världen. Det tillverka-
des även ett fåtal större linser nämligen 25 
Hyper-radiala (diameter 2660 mm) varav 
9 fortfarande används (en finns på Färö-
arna i fyren Nolsøy utanför Torshavn) och 
2 Meso-radiala (diameter 2250 mm) varav 
1 fortfarande används. En uppskattning är 
att totalt i hela världen har det tillverkats 
c:a 15.000 linser av alla storlekar.

De största linserna i Sverige var av 
1:a ordningen och monterades i följan-
de 9 fyrar: Stenkyrkehuk (1960-1991), 
Häradskär (1863-1978), Pater Noster 
(1868-1964), Stora Karlsö bifyr (1889 
– linsen kvar men bifyren släckt 1974), 
Vinga (1890 – används fortfarande), Fårö 
(1891-1976), Rödkallen (1893 – lin-
sen kvar men fyren släckt 1972), Kullen 
(1900 – används fortfarande) och Ho-
burg (1915 – används fortfarande). Det 

finns alltså för närvarande endast 3 aktiva 
1:a ordningens linser kvar och de är Sve-
riges största och mest ljusstarka linser.

Linsen på Hoburg, som är den yngsta 
av de 3 kvarvarande, har 2015 använts 
i 100 år. Hela linsapparaten inköptes 
1914 för 35.684,20 från den franska 
tillverkaren Barbier & Bernard. Linsen 
består av 3 likadana fack/delar á 120 °. 
Varje del består av dioptrisk lins med 
bulls-eye omgiven av 8 inslipade pris-
maringar som i sin tur är omgivna av ett 
varierande antal (9-18) katadioptriska 
prismaringar.  Linsen är kvicksilverlagrad 
(285 kg kvicksilver). Linsrotationen ge-
nererades fram till 1957 av ett urverk 
med en 50 m uppvevningsbar lång lod-
lina av 8 mm stål i vars ände en lodvikt 
på 400 kg hängde. Från 1957 drivs rota-
tionen av en elektrisk motor.

Svenska Fyrsällskapet sänder sina lysande gratulationer till Hoburgs lins 
som år 2015 lyst i 100 år.
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Klubbmärken, tröjor m.m.

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

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris om 
medlem 145:-, ej medlem 195:- (tilläggsporto för: Europa 45:-, utom 
Europa 55:-) 

Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 95:- 
(tilläggsporto: Europa 45:-, utom Europa 55:-) 

Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris om medlem 200:-, ej 
medlem 250:- (tilläggsporto Europa 90:-, utom Europa 120:-)

Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris om medlem 40:-, ej medlem 
50:- (tilläggsporto:  Europa 20:-, utom Europa 25:-)

Klubbnål i emalj med logo 35:- (tilläggsporto utomlands 10:-)

Tygmärke broderat (6 cm högt) 35:- (tilläggsporto utomlands 10:-)

Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 15:- 
(tilläggsporto utomlands 10:-)

Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 15:- för alla 6 
(tilläggsporto utomlands 10:-)

T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 
130:- (tilläggsporto: Europa 30:-, utom Europa 35:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell, 
olika storlekar, 245:- (tilläggsporto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)

Keps, marinblå, broderad logo, 110:- (tilläggsporto: Europa 20:-, utom 
Europa 25:-)
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623    PGkonto nr: 1968 420-8    Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
v.Ordf. Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50B, lgh 1503, 753 30 Uppsala, tel. 018-126625
Sekr. Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-280955
  Tommy Asplund, 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. 0705-484302

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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Corsewall, Skottland
 Akvarell: Håkan Groop


