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Ordförandens sektor
I min sektor i förra numret av Blänket skrev jag: ”En an-
nan trevlig fyrbesöksaktivitet är årets Internationella Fyr-
dag/helg som firas 15-16 augusti på c:a 70 fyrplatser med 
kanske sammanlagt fler än 12.000 besökare om vädret 
är hyfsat.” Vad fel jag hade. Snacka om antal besökare!! 
Vi slog detta år alla tidigare rekord och hade fler än 
14.350 besökare på 66 fyrar. Ett nytt svenskt rekord! 
Vädret var för all del kanon på många platser, men en 
ökning med nästan 20 % överträffar till och med mina 
mest optimistiska förväntningar. Många lokala fyrplatser har också slagit sina tidigare 
rekord. Med kännedom om de andra deltagande länderna gissar jag att vår besökssiffra 
mycket väl kan vara ett nytt världsrekord av fyrbesökare under en helg i något land. Jag 
skall försöka få in uppgifter ifrån andra länder om det går. Tack till alla lokala föreningar, 
fyrvisare, Sjöfartsverket och besökare som ställde upp under helgen.

Svenskarnas fyrintresse verkar öka hela tiden och jag kan inte förklara varför. I slutet av 
augusti var vi 3500 medlemmar och hittills under året har vi fått 364 nya medlemmar! 
Man kan därmed säga att vi under 2015 har fått c:a 11 nya medlemmar per vecka. Var-
för? Jag tror inte att många svenskar ens känner till att det finns ett svenskt fyrsällskap. Vi 
publicerar vår tidning Blänket 4 gånger per år i 3800 ex. per nummer. Vår hemsida med 
fyrpersonalregister och fyrlexikon besöks ofta. Rätt många tittar på vår Facebooksida. Vi 
arrangerar årligen c:a 30 – 40 föredrag och korta fyrutflykter. Vi deltar i båtmässorna i 
Göteborg och Stockholm och sist men inte minst arrangerar vi den internationella Fyr-
dagen/helgen. Är det våra aktiviteter som gör att vi ökar hela tiden eller är det att vi nu 
har blivit så hyfsat stora att folk pratar om oss mer och mer för att sedan bli medlem? 

Att vi växer ställer naturligtvis krav på våra valda ledamöter. Det är enormt viktigt, 
när vi växer som vi gör, att vi får in fler fyrintresserade, aktiva, trevliga, kreativa, posi-
tiva och gärna yngre ledamöter i kommittéer och styrelsen. Vi blir alla äldre och förr 
eller senare vill vi trappa ner. Vi måste vara förberedda och ha påläggskalvar som vill 
och framför allt kan ta över och driva vår framgångsrika förening vidare. Jag skulle 
uppskatta om några av er medlemmar, som kanske är intresserade av att väljas in på 
någon position i vår förening, kontaktar mig före vårt årsmöte i mars.

Ibland tycker även jag att det kan bli väl många fyraktiviteter under vissa perioder. 
Denna sommar har Ulla och jag bl.a. varit med om: 5 fyrfödelsedagar, något som 
heter fyrkyrkan i Smygehuk, fyrföredrag i: Uppsala, Bönan, Söderhamn, Ulebergs-
hamn samt Göteborg (några stycken), besök på 2 småfyrar i Skåne (Hällevik och 
Ängelholm), Fyrdagen Donsö Huvud, Cape Wrath fyrmusik på Kullen m.m. Vissa 
gånger kör man direkt från en aktivitet till en annan. Men trots allt arbete har som-
maren varit fantastiskt intressant och omväxlande. Vi har kul och driver en förening 
som har ett mycket gott rykte och som går framåt. Svenskarnas fyrintresse bara ökar.
     
      Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
Leif och jag fick några trevliga timmar i april tillsammans med Gillis Ulmstedt i 
Ronehamn. Han hade mycket att berätta om sitt fyr- och lotsliv och gjorde det 
gärna. Tyvärr avled Gillis, som vid intervjun var hur pigg som helst, i mitten av juli. 

Berättelser och rapporter från firandet av den Internationella Fyrdagen finns 
naturligtvis med. All time high i år! 

Vi får veta hur det kom sig att Arent van der Veen, som också arbetar med vår 
Facebook-sida, redan i unga år blev en fyrentusiast.

Kenth Dejenstam berättar humoristiskt om byråkrati i Sri Lanka och vilken 
betydelse Svenska Fyrsällskapet hade i sammanhanget. Björn Sjöstedt, känd sedan 
många artiklar i Blänket, berättar lite om Uruguays fyrväsende.

Leif Elsby bidrar med en artikel om Alen i serien om fyrplatser som inte längre 
existerar. Mats Wiberg har koll på läget för fyrskeppet ”Almagrundet” och Torbjörn 
Mattsson berättar om när hans farfar hade kungabesök på Ölands södra udde. 

Magnus Rietz hyllar årets VIPP-mottagare genom att beskriva vad hon uträt-
tat och Ulf Wade A:son och Bengt Åstedt ger oss senaste nytt om Garpen.

Ulla och Esbjörn Hillberg har farit runt och firat 150-åriga fyrplatser och själv 
har jag varit på konsert med fyranknytning. Sist men inte minst har Hildburg 
Berglund skrivit en lång berättelse om Ålands-fyrresan arrangerad av Håkan Lind-
berg. Ja, artikeln är faktiskt så lång att den får delas upp på två Blänket.

Att vi haft stora problem med åtkomsten till vår hemsida under sommaren har 
säkert många märkt. Det har varit jobbigt! Inget har under flera månader kunnat 
läggas in vare sig i fyrpersonalsregistret eller i fyrlexikonet. Jag är den första att be-
klaga att alla kompletteringar, som så välvilligt skickats till mig, bara har fått samlas 
på hög, men så snart det är möjligt sätter jag högsta fart igen. 

Vår webmaster Arne Svensson har fört en ständig kamp med webserverföre-
taget och vi börjar så smått se ljuset i tunneln igen. Hemsidan går nu som tidigare 
att nå på www.fyr.org och också fyrlexikon och register. Det som inte fungerar i 
skrivande stund är att lägga in något nytt. Vi håller tummarna och hoppas att allt 
har löst sig tills du har Blänket i din hand. 

Jag vill tacka för alla artikelbidrag till Blänket och kompletterande informa-
tion till fyrpersonalsregistret. När Leif och jag var på Gotland i våras besökte vi 
Landsarkivet i Visby och gick igenom fyrpersonalsjournaler så min förhoppning 
är att redovisningen av Gotlands fyrpersonal så småningom kommer att bli gan-
ska komplett. 

Lite kuriosa - i mitten av september hade fyrlexikonet haft c:a 14.000 besö-
kare. Gå in och kolla du också. Där finns mycket info att hämta.

Har du skickat in artiklar/kompletteringar och sedan inte hört något så tve-
ka inte att ta kontakt med mig och påminn (maria.elsby@gmail.com eller tel. 
0523-22139). Det kan ju ha hamnat mellan stolarna och också en redaktör kan 
glömma!

      Maria Elsby
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Gillis släckte och stängde efter sig på Stora Karlsö
Intervju hemma hos Gillis Ulmstedt i Ronehamn onsdagen 22 april 2015

Leif Elsby text. Bilder ur Gillis Ulmstedts arkiv

På Stora Karlsö var Gillis Ulmstedt siste man 
på fyren. Året var 1974. De andra hade redan 
flyttat ut. Fyren hade blivit automatiserad och 
blev nu också avbemannad. Där hade sedan 1887 
funnits fyrfolk med sina familjer som arbetat, 
bott, älskat och fött barn. Där hade också funnits 
lotsbarnskola och sjöräddningsbåt. Men nu var 
det dags för nästa kapitel.

Men hur kom det sig att det var Gillis som släckte ljuset i 
fyrmästarbostaden? Vi tar det från början.

Mönstring och sjön
Gillis, nu 82 år, var äldst av fyra syskon 
och växte upp i Ronehamn på Gotland. 
Pappan var fiskare. Barnens skola låg i 
närheten och man gick 6 år i folkskola 
och 2 år i fortsättningsskola. 

Som tonåring fick Gillis ett vikariat 
som båtsman hos ortens lotsar. När det 
sedan var dags att mönstra skulle han 
lika säkert som Amen i kyrkan ha kom-
mit till pansartrupperna, P18 på Got-
land och det ville han inte. Han ville 
till Flottan. För att komma dit var han 
tvungen att ta värvning. I flottan var han 
i tre år. Han hann med en världsomseg-
ling med Älvsnabben som gjordes åren 
1954-1955. 

Därefter var Gillis på handelsfartyg 
och gick sedan på sjöbefälsskolan i Kal-
mar. Där tog han examen för Nordsjö-
skeppare och tänkte läsa vidare, men då 
ringde lotsarna efter honom. De ville att 
han skulle fortsätta hos dem och så blev 
det. Antalet lotsar på Gotland var då 
c:a 20. Idag är man 4 stycken och med 
Visby som bas. 

Familjen
På slutet av 1950-talet fann Gillis och Bar-
bro varandra. Barbro hade vuxit upp bara 
någon mil bort. Gillis byggde ett nytt och 
mindre hus på tomten i Ronehamn till sina 
föräldrar och flyttade själv in i föräldrahem-
met med Barbro. Det var praktiskt för då 
kunde man se till och hjälpa varandra. Och 
familjen växte. Nu, många år senare bytte 

Gillis, sonen Håkan och hustrun 
Barbro på Stora Karlsö 1971.
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man hus igen, då med sonen som med sin 
familj flyttade in i det större. huset. 

Hoburg
Åren 1967-1968 rådde övertalighet hos 
lotsarna på Gotland. Gillis var en av dem 
som ombads att lämna. Arbetsgivaren 
Sjöfartsverket erbjöd ett par alternativ. 
Att sälja huset i Ronehamn och flytta 
var ingen större idé med de låga huspri-
ser som då rådde. Gillis valde ett vikariat 
på fyrplatsen Hoburg. Så kom det sig, att 
Gillis på hösten 1967 kom till Hoburg 
där han var fram till jul. Där fick han bo 

på vinden i fyrvaktarbostaden. Fyrmäs-
tare var Hugo Rydberg. Fyrvaktare var 
Arne Fagerlund och Arne Kristiansson. 

På fyren Stora Karlsö
Efter Hoburg blev det en tid som lots 
innan Gillis åter blev fyrfolk. Den 1 mars 
1969 kom han till Stora Karlsö, eller 
Karlsö som man säger. Där blev han kvar 
tills det jobbet hade rationaliserats bort. 
Kylberg var fyrmästare. Han flyttade se-
dan till Kullen. På Karlsö var också Sylve 
Karlsson, som senare blev tillsyningsman 
på ön för Länsstyrelsen. Sture Anders-

Fyren på Stora Karlsö. Bilen tillhör Gillis 
och är en Opel Rekord modell 1956. Den 
förre ägaren var fyrmästare Bengt Olsson.

Norderhamn användes för fyrbåten och 
turister.

Fyrmästare Bengt Olsson 1:e fyrvaktare Sylve Karlsson
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son stod näst i rang men blev senare sjuk. 
Gillis kom att klättra i graderna och var 
biträdande fyrmästare fram till slutet. Då 
hade man redan avbemannat Hoburg 
men fyrarna på Gotska Sandön och Fårö 
var fortfarande bemannade.

Hustrun Barbro bodde i Ronehamn 
och skötte arbete och familj. Där fanns 
också skolan. Då och då kom hon med 
familjen och hälsade på Gillis på Karlsö. 

Fåglar, jakt och fiske
Ön Stora Karlsö består av kalksten och 
stiger brant ur havet. Ön är rik på grot-
tor och raukar. Överdelen utgörs av en 
platå. Farvattnen på norra sidan ön är 
fyllda med förrädiska grund. På fågel-
bergen häckade mängder med tordmule 
och sillgrissla. Då fanns inte skarv men 
det är det gott om nu. Tidvis har man 
haft får och hare på ön. Naturen var nära 
inpå fyrplatsen, som ligger vid en brant 
38 meter över havet. 

Gillis använde geväret för att skjuta ol-
jeskadad sjöfågel. Men Veterinärmedicin-
ska ville ibland ha tio stycken sillgrisslor 

för att undersöka och ta prov på. Då om-
bads Gillis att skjuta dem. Med kikarsikte 
var det en enkel sak där de satt på klipp-
hyllorna. Det var bara det, att på den tiden 
skulle man ha licens för ammunitionen 
för salongsgevär. Det behöver man inte 
nu. Då fick han ta sig till Polisen i Visby. 
Sedan fick han gå till en handläggare som 
frågade: vad skall du med skotten till? De 
skall jag ha till att skjuta grisslor med, sva-
rade Gillis. Det blev ett väldans liv innan 
Gillis hunnit att förklara.

Fiske var på den tiden tillåtet. Jakt 
var förbehållet ett exklusivt sällskap 
kallat Karlsöklubben. Men om en eller 
annan hare skulle försvinna var det nog 
ingen som tänkte på det. 

Tjänst och proviantering
Fyrpersonalen jobbade åtta veckor i ett 
sträck och var sedan lediga i två. Jobbet 
dygnet runt delades på tre man. I det in-
gick att rapportera för SMHI. Man gjorde 
observationer om vädret var tredje timme 
dygnet runt. Undantag gjordes klockan ett 
och klockan fyra på natten. Så gjorde man 

Tf fyrmästare Sture Andersson om-
bord på fyrbåten.

Fyrbåten i Klintehamn för provian-
tering, 1971.
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även på Gotska Sandön. Men på fyren 
Hoburg rapporterade man dygnet runt.  

När fyrbåten inte användes var den 
uppdragen på en slip på Karlsö. Båten var 
ruffad och i trä. Landresor gjordes varje 
vecka. Beroende på vind- och isförhållan-
den gick man antingen till Klintehamn 
eller Djupvik. Proviantering för eget bruk 
gjordes i regel i Klintehamn, enkel resa 9 
distansminuter. Med fyrplatsens båt tog 
den en och en halv timme.

Provianterade gjorde man alltså själva. 
Och kunde man inte gå med fyrbåten 
kunde man få hjälp av helikopter. Och 
skulle även det knipa hade militären en 
anläggning med förråd som man kunde 
”låna” ur. Så man var aldrig isolerade och 
strandsatta. Förr i tiden var man det kan-
ske knappast heller då man hade djur. En 
fördel med Karlsö var att man hade bra 
förbindelse med land till skillnad från vissa 
andra fyrplatser. 

Tillsättning och slagsmål
När Gillis var fyrvaktare blev han an-
modad att söka tjänsten som biträdande 
fyrmästare på Karlsö. Nisse Nordström 

var då ordförande i Fyrpersonalens Före-
ning. Han sökte också tjänsten men det 
var Gillis som fick den. Det blev ett väl-
digt liv. Beslutet överklagades till Kung-
lig Majestät, men det stod fast. 

Vid ett tillfälle då Andersson var fyr-
mästare och Gillis var fyrvaktare gjorde 
man hemresa med fyrbåten från Väster-
garn. Andersson och Nordström var då 
nere i ruffen medan Gillis körde. Det bar 
sig inte bättre än att de två i ruffen kom i 
luven på varandra och Andersson klippte 
till Nordström. Det blev ett fasligt rabal-
der. Det blev anmälan och Tingsrätten av-
gjorde i dom. Andersson blev suspenderad 
en månad utan lön. Nordström blev för-
flyttad till fastlandet. I övrigt var jobbet på 
Karlsö utan större dramatik. Inga haverier, 
strandningar eller andra större olyckor. 

Turister
På sommaren från maj till augusti hade 
man dagliga förbindelser med passa-
gerarbåten. Turister kördes med den från 
Klintehamn. Det var liv och rusch. Gui-
der visade runt på ön. Vid hamnen drev 
en krögare en bättre servering under 
sommarperioden. Idag finns restaurang 
och boende för de som så önskar. Resan 
tar nu för tiden en halv timme.  

Fyrplatsen
Stora Karlsö var på den tiden en av de 
viktiga fyrplatserna. Lotsverket hade inte 
sparat någon möda när den skulle byggas. 
Den hade till och med ritats av arkitekt 
och påminner om ett franskt slott. Den 
hade utrustats med kraftigt fyrljus med 
lång lysvidd, senare även med mistsignal 
(Nautofon) och cirkulär radiofyr. Den 
hade så mycket ”muskler” som en fyrplats 
då kunde ha. 

Från början drevs fyren med rov-
olja, senare med elektricitet. Man hade 
110V likström och ingen kabel till land. 

Gillis i köket på Stora Karlsö.
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Strömförsörjningen skedde med diesel-
motor och generator. På nätterna körde 
man dem och laddade batterierna. Dag-
tid användes de till radiofyren. 

Spisen i köket drevs med Gasol. Så 
även kylskåpet. Koks hade man till vär-
mepannan. Men när Gillis var där hade 
man bytt till självgående oljepanna och 
olja hade man även till motorerna. Med 
hjälp av militärjeep och transportvagn 
transporterades bränsle och andra tyngre 
kollin upp till fyren. 

1974 drogs kabel från fastlandet. Fy-
ren automatiserades och fyrplatsen avbe-
mannades. En epok, som för Stora Karlsö 
börjat 1887, var nu slut. Här hade funnits 
sjöräddningsbåt bemannad av fyrperso-
nalen. Här hade funnits skola för barnen, 
en så kallad lotsbarnskola. Tidigare hade 
fyrfolket även haft ko, gris och höns. Men 
nu behövdes inte folk på fyren längre. Nu 
var människan ersatt av automatik. Så för 
Gillis var det nu dags att släcka i fyrbosta-
den och låsa dörren från utsidan. 

När senare mistsignalering inte längre 
ansågs behövas kapades ledningarna till 
Nautofonen som helt sonika vältes över 
kanten och föll ner för stupet till stranden. 
Masterna till radiofyren har också tagits 

bort. Linsen har monterats ner och ersatts 
av en mindre. Den gamla linsen montera-
des senare upp igen som ett museiföremål 
i boningshuset. Idag lyser fyren med en 
jämförelsevis ljussvag LED-lykta. 

Slutet på fyren
När jobbet på fyren tog slut kunde Gillis 
välja att bli kvar på Karlsö och då som 
tillsyningsman för Länsstyrelsen, men 
tiden hade då kommit att några lotsar 
skulle gå i pension och behövde ersättas 
och det var som lots Gillis valde att fort-
sätta. Det gjorde han fram till pensionen. 
Som chef hade han Carl Smitterberg, 
före en icke obekant Janne Ströberg.

Interiörbilder frän maskinhuset.

Maskinhuset med generatorer. T. hö. ses Nau-
tofonen. Mast för radiofyr står mitt i bilden.
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Internationella fyrdagarna vid Hanö fyr 
15-16 augusti 2015
Marianne Holm

Hanö besöks varje år av c:a 30 000 tu-
rister. Fyren är huvudattraktionen och 
många är intresserade av att få guidning 
i den. Detta har inte varit möjligt sedan 
flera år tillbaka. Vi var några entusiaster 
på ön som tyckte att vi borde försöka få 
tillstånd att visa fyren igen.

I april 2015 bildades Hanö Fyrförening. 
Föreningens målsättning är att arbeta för bevarandet av fyren och att göra den till-
gänglig för allmänheten. 

Vi ansökte hos Sjöfartsverket om att få visningstillstånd på Internationella fyrdagarna 
i år. Det blev ett positivt besked med vissa restriktioner att få visa fyren dessa dagar, 
vilket vi är mycket tacksamma för. 

Det kom nästan 200 besökare till fyren. De blev guidade på fyrplatsen och i fyren. 
Utanför fyren kunde man titta på en film, som visade de delar av lanterninen som 
inte var tillgängliga. Här visades också foton på gamla och nya fyren och en del histo-
riska dokument. I nedre maskinrummet fanns en liten utställning, som bl.a. handlade 
om SMHI:s verksamhet.

Det var ett mycket lyckat arrangemang, som vi hoppas kunna genomföra igen 2016.

Fakta
Läge: Hanö fyr utanför Listerlandet 
         i Blekinge
Position: N 56° 00.822’ E 14° 50.776’
Nya fyren: 1906 
Byggnadsmaterial: Betong
Tornets höjd: 16 m
Fyrljusets höjd över havet: 74,5 m
Lins: Fresnellins 3.e ordningen
Lampa: 1000 W
Automatisering: 1972
Avbemannad: 1980

På väg till övre maskinrummet

Nedre maskinrummet
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Hur jag blev en fyrfantast 
och vilken roll fyrarna på de nederländska Frisiska öarna 
spelat i detta

Arent van der Veen & Elske Kant

Jag måste ha varit två år då jag för för-
sta gången såg fyren blänka genom det 
lilla badrumsfönstret i sommarstugan på 
Schiermonnikoog; 4 gånger i 20 sekunder. 
Det var inte så att jag hade koll på det där 
med karaktär som tvååring, men magiskt 
kändes det. Magiskt och pirrigt. Varje 
kväll strax innan jag skulle lägga mig bru-
kade min pappa lyfta upp mig så att jag 
kunde titta ut genom fönstret. Då kunde 
jag precis se de fyra ljusknippena kasta sig 
över dynerna. Efter det var det sängdags 
och vad gott jag sov och drömde om sto-
ra mäktiga fyrar. Fyrdrömmar har jag än 
idag. Slettnes, Muckle Flugga, Hållö men 
allt började med den röda 37 meter höga 
fyren på ön Schiermonnikoog.

Schiermonnikoog är den östligast beläg-
na ön i den nederländska delen av de Fri-
siska öarna. Det svåra ordet Schiermon-
nikoog uttalas på svenska ungefär som 
Skir–monn–nikk-og, eller direkt översatt 
Gråmunk Ö. Landskapet består av dy-
ner, sandstränder, poldrar och tallskog. 
Stränderna är mycket breda och fick mig 
som treåring att häpet utropa ”Mamma, 
vilken stor sandlåda!” Tusen personer är 
permanent bosatta på ön som är bilfri 
och det är vandring och cykling som gäl-
ler för turisterna. 

År 1853 byggdes två identiska fyrar 
med fast sken. Detta var för att kunna 
skilja dem från fyrarna på grannöarna. När 
den norra fyren fick sitt roterande linsljus 
år 1909 släcktes den södra fyren. Tornet 
stod ensamt kvar i några årtionden men 
byggdes om till vattentorn på 1950-talet. 

På norra fyren jobbar några fyrvakta-
re i skift. Dag ut och dag in leder de sjö-
fartstrafiken genom de smala och grunda 
farlederna med hjälp av fyrens radar.

 Det kändes alltid lite mystiskt med 
de där ensamma fyrvaktarna uppe i tor-
net. Därför visste jag redan som tonåring 
precis vad jag skulle bli när jag var stor: 
fyrvaktare förstås! Tyvärr har antalet fyr-
vaktare i Nederländerna kraftigt minskat 
de senaste 25 åren på grund av nedskär-
ningar. I nuläget finns det bara två fyrar 
kvar som är bemannade dygnet runt.

Fyrarna på Schiermonnikoog går 
inte att besöka, det går däremot bra på 
ön Ameland. Ameland ligger väster om 
Schiermonnikoog och utgör miljön för 
en mycket karakteristisk fyr. Fyren har 
röda och vita ränder och är med sina 55 

Fyren på Schiermonnikoog
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meter den högsta av alla fyrar på de ne-
derländska öarna. 

Ameland är den allra första fyren 
som jag någonsin besökt. Vad jag läng-
tade! Jag var nio och äntligen kunde jag 
besöka en fyr på riktigt. Tillsammans 
med min pappa, tjejerna var höjdrädda, 
sprang jag uppför trappan och räknade 
varje steg. 236 trappsteg blev det, så häf-
tigt! Uppe på galleriet pekade jag på allt 
som jag kände igen; husvagnen som vi 
bodde i, fastlandet och ön Terschelling.

Terschelling har en alldeles särskild 
historia. Jag var 18 år och det var dags 
att välja utbildning. Någonting med ha-
vet skulle det bli och därför sökte jag till 
sjömätningsutbildningen på sjöfartshög-
skolan Willem Barentsz. Jag kom in, flyt-
tade till ett studenthem och kunde där-
med se öns fyr varje dag. Fyren står mitt 
i byn West-Terschelling och omringas av 
hus och caféer. 

Sjömännens skyddshelgon Brendan 
gav sitt namn till fyren: Brandaris. Det 
nuvarande tornet byggdes år 1594 som 

sjömärke. Därmed är Brandaris Neder-
ländernas äldsta fyr. Detta är inte det 
första sjömärket på ön Terschelling. Re-
dan år 1323 byggde Hansestaden Kam-
pen ett torn här med samma namn. 

De Frisiska öarna är ganska dynamiska 
och kustlinjen förändras ständigt. Den 
första Brandaris försvann i havet på grund 
av just sådana förändringar. Trots att jag 
bodde på ön i fyra år, lyckades jag aldrig 
besöka fyren. Den är fortfarande beman-
nad men inte öppen för allmänheten. Bara 
jag hade vågat att knacka på, så kanske det 
hade gått ändå. Däremot gjorde jag något 
annat väldigt speciellt i närheten av fyren 
och det var att gifta mig i West-Terschel-
lings stadshus. Detta gjorde jag efter att jag 
hade fullgjort mina studier. Efter pluggan-
det började jag jobba till sjöss och gjorde 
en del sjömätningar runt ön Vlieland, som 
ligger väst om Terschelling.

Vlieland är Nederländernas minsta ö 
och har den minsta fyren av alla de Fri-
siska öarna. Inte konstigt. Den står på en 

Amelands fyr

Fyren Brandaris på ön Terschelling
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45 meter hög dyn. Dynen heter Vuur-
boetsduin, vilket man kan översätta till 
Stenkolsfyrdyn. 

Redan på 1500 talet tändes en sten-
kolsfyr på denna plats. Den gav öborna 
en extra sysselsättning som eldare fram 
till år 1836 då ett nytt fyrtorn byggdes i 
sten och utrustades med en Fresnel lins. 

Det nuvarande tornet av gjutjärn är 
faktiskt den översta delen av en annan 
holländsk fyr som kortades ner år 1909. 
Under sommarmånaderna kan man be-
söka fyren och njuta av utsikten. Egentli-
gen är det förbjudet att klättra hela vägen 
upp till linsen, men jag gjorde det ändå! 
Ett tips är att berätta att man är med i 
Fyrsällskapet. Det avslöjandet kommer 
man ganska långt med i fyrvärlden! Ett 
annat tips är att gå upp för dynen strax 
efter solnedgången. Då ser man nämligen 
några andra fyrar blänka vid horisonten. 
Med lite tur ser man t.ex. fyren på ön 
Texel: två blänk i 10 sekunder.

Texel är Nederländernas största ö 
och ligger närmast fastlandet. Det finns 
13.500 invånare på denna ö väster om 
Vlieland. Dyner turas om med ängar, åk-

rar och stränder. Ön har en agrar karaktär 
och är mest känd för fårrasen med nam-
net Texel. 16.000 får har sitt permanenta 
boende på Texel och på våren komplet-
teras detta med 19.000 glädjefulla lamm. 
Men det är inte bara får som får plats. På 
öns norra spets står en röd fyr som man 
sedan ett år tillbaka kan besöka. Det kun-
de jag inte när jag var där. Vägen upp till 
fyren var avspärrad med en slagbom och 
en skylt ”tillträde för obehöriga förbju-
det” plus hänvisning till lagboken. Och 
vad gör man då som fyrfantast? Just ja, 
man klättrar över slagbommen och låtsas 
som ingenting. Fungerar utmärkt! 

Numera behöver man som fyrentusi-
ast inte bryta mot lagen. Tornet har öpp-
nats för allmänheten. Inuti kan man se de 
tjocka väggarna. Under andra världskriget 
drabbades tornet hårt av den tyska invasio-
nen. Beskjutningar lämnade stora hål efter 
sig. Efter befrielsen bestämde det neder-
ländska fyrväsendet sig för att rusta upp 
tornet genom att bygga en ny yttre vägg 
av sten och betong, samt en ny arbetsplats 
för fyrvaktarna. Det dröjde till 1950 innan 
leverantören kunde leverera en ny Fresnel 
lins och sedan dess har Texels ljusknippen 
varje kväll kastats över havet.

Än idag gillar jag den magiska käns-
lan som en fyrs ljusknippen ger mig. 
De frisiska fyrarna ligger närmast mitt 
hjärta, men jag drömmer även om andra 
fyrar både nära och fjärran.

Nederländernas minsta fyr, Vlieland

Fyren på Nederländernas största ö, Texel
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Svenska Fyrsällskapet har pondus!
Kenth Dejenstam

Läste med stort in-
tresse artikeln i senas-
te numret av Blänket 
om fyren Galle Fort 
på Sri Lanka.

Jag och min gode 
vän Håkan Edwards-
son besökte fyren 
den 14 februari 2015. 

Förutom glädjen att bli insläppta i fyren, 
vilket förunnas några få utvalda, som de 
sa till oss, fick vi också en djup inblick i 
deras organisation och beslutsvägar. Som 
två nyfikna turister och jag som medlem 
i Svenska Fyrsällskapet blev häpna när 
vi var ute och vandrade i den lilla staden 
Galle och fick se en ovanligt vacker fyr 
i exotisk miljö. Vi bara måste få besöka 
fyren! Vi gick in på fyrplatsens inhäng-
nade område och knackade på  dörren 
till fyrvaktarens arbetsrum. En yrvaken 
fyrvaktare öppnade dörren och såg helt 
oförstående ut. Tyvärr så har vi inga vis-
ningar sa han, men hör med hamnkap-
ten. Nu började vår utmaning. Vi skulle 
komma upp i det höga tornet, men de 
byråkratiska hindren var minst lika höga.

Vi blev hänvisade till hamnkaptenen i 
Galle och gick därför till hamnkontoret på 
andra sida staden och möttes av ett litet 
och gammalt kontor med stora högar av 
papper och skrivmaskiner. Personalen satt 
i ett landskap gömda bakom dessa pap-
perstravar. Det fanns en person som hade 
eget rum med glasfönster och en dator, det 
var chefen. Efter en stunds väntan blev vi 
insläppta till hamnchefen som blev både 
smickrad och glad att få träffa medlem-
mar från Svenska Fyrsällskapet. Han skulle 
göra sitt bästa för att utverka ett tillstånd 

för oss båda. Vi fick under tiden som faxen 
gick varm för att utverka vårt tillstånd lyss-
na till hans berättelse om vilken huvudsys-
selsättning de hade. Det var att bemanna 
handelsfartyg med vakter för att skydda 
mot pirater som var ett växande problem 
i deras farvatten.

Vi skulle få besked dagen efter, men det 
kom inte något så vi gick tillbaka till honom 
och fick då reda på att denna form av beslut 
var för stort för honom utan måste beslu-
tas av hamnchefen i huvudstaden, alltså 
hans chef, som vi förstod var den man som 
hade fått faxen beträffande vårt tillstånd. Vi 
uppmanades att skriva ett eget fax till högs-
ta beslutande organet och fick svar på en 
lördagsmorgon via den lokala hamnchefen 
som nu kallades in för att ge oss tillståndet. 
Nu fick vi besöka fyren. Se brevet nedan 
som vi skickade till den högst beslutande 
hamnchefen som tog skruv och beordrade 
Galles hamnchef att åka in på sin ledighet 
för att ta hand om de nu viktiga medlem-
marna från Svenska Fyrsällskapet:

”To the Harbour Master
We write to you because we have been 
recommended by M.s.n. Rifthan Dy Har-
bour Masters Ofc to do so. We ask for 
your permission to visit the Lighthouse in 
Galle a.s.p. I am a member of The Swedish 
Lighthouse Society, one of the founder of 
The World Lighthouse Society.”

En rolig händelse var att vi fick syn på en 
svensk snusdosa som låg på skrivbordet i 
fyrvaktarens arbetsrum. Fyrvaktaren såg att 
vi titta till och log och sa att detta har vi hit-
tat här utanför men förstår inte vad det är. 
Han såg betänksam ut när vi försökte 
förklara denna gåta.
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Fyrplatsen Alen hade bara en fyrvaktare
Leif Elsby

Alen utanför Bråviken var en av Lotsverkets minsta fyrplatser. Under 
14 år sköttes den av en och samma fyrvaktare. Den tändes år 1887 
och avbemannades år 1901. Att här en gång funnits en bemannad 
fyrplats är det bara resterna av en husgrund som skvallrar om.

Tre nya fyrar
På 1800-talets senare hälft hade ångbå-
tarna utvecklats till att bli ett pålitligt 
färd- och transportmedel. De kunde gå 
alla tider på dygnet - och det t.o.m. efter 
tidtabell - den moderna tidens nymodig-
het och som var rent av omvälvande. Det 
medförde att behovet av fyrbelysta leder 
ökade. 

Under slutet av 1800-talet pågick 
diskussioner om att fyrbelysa den far-
tygsled som gick mellan Femörehuvud 
(vid Oxelösund) och Arkö. Den skulle 
då knyta ihop de fyrbelysta lederna från 
Södertälje till Femörehuvud respektive 
från Arkö och söderut mot Lundö.

Lotsverket beslutade att för den skull 
uppföra tre nya fyrar. De vara alla led-
fyrar och skulle skötas från skäret Lilla 
Alen där ett kombinerat fyr- och bo-
ningshus uppfördes. Den nya fyrplatsen 
där fick kort och gott namnet Alen. Den 
nya ledfyren på skäret Logen låg en dryg 
distansminut åt sydväst och den på Lun-
da låg ytterligare c:a 2 åt syd.  Dessa två 
var av enklare slag. Alla tändes i augusti 
år 1887.

Fyrplatsen Alen
Lilla Alen är ett skär c:a 60 m i diameter 
och med en högsta höjd av 3 m. Det lig-
ger fritt exponerat för vind och sjö från 

 

Söderköping 

Norrköping 
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Femörehuvud 

Området utanför Bråviken.                                               Karta: Leif Elsby
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nästan alla väderstreck. Vid hårt väder 
blir det överspolat. Skäret är kalt så när 
som på några strandväxter såsom fet-
knopp, strandaster och några grässtrån 
som hittar näring i berggrundens sprickor 
och skrevor. 

Här placerades det kombinerade 
fyr- och boningshuset. Det var byggt i 
trä och bestod av endast ett rum.  Till 
detta uppfördes ett uthus. Hit flyttade 
fyrvaktare Oscar Alfred Ramstedt med 
sin unga familj. Med hustrun Brita hade 
han tre barn. De var vid denna tid 6, 4 
respektive 1 år gamla. 

Brygga fanns inte men däremot 
byggdes ett år senare en slip på sydvästra 
stranden. Här kunde man dra upp mind-
re rodd- och segelbåtar. Men huset var 
lite väl primitivt. Det stod dessutom då-
ligt pall för vädrets makter. Det var dra-
gigt, det skakade och skångrade då vin-
den tog i. År 1891 fann man sig tvungna 
till att staga upp huset. 

År 1892 ersattes det av ett nytt 
fyr- och boningshus. Det nya var avse-
värt större. Det bestod av ett rum och 
kök och var placerat på en hög stenfot 

som också fick tjänstgöra som källare. 
Här kunde man förvara proviant och 
dricksvatten. Fyrplatsen försågs med en 
vedbod, en bod för fotogen, ett utedass 
och en flaggstång. Det vitmålade huset 
var ett bra dagmärke och syntes på långt 
håll. 

Det nya huset hade transporterats 
från Bokö, där det tidigare hade varit 
hem för fyrvaktaren där. Det gamla huset 
monterades ner och togs till fyrplatsen 
Gran. Där blev det år 1893 till bagar-
stuga. (Fram till c:a 1915 var arbetskraft 
billigare än material. Fram till dess lönade 
det sig därför att till exempel montera 
ner och återanvända byggnader.)

Alen fyrplats 1892 med det nya fyr- och boningshuset som tidigare 
stått på Bokö.                                                        Foto: Lotsverket

Alen fyrplats 1892.           Foto: Lotsverket
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Teknik
Alen lyste med fast sken medan Logen 
respektive Lunda hade klippsken som 
åstadkoms av en så kallad Lindbergs ro-
tator. Likt ett änglaspel med sin propel-
ler bestod rotatorns överdel av en sådan. 
Den drevs runt av den uppåtstigande 
varma luften från fotogenlampan. Under 
den hängde skärmar som genom rotatio-
nen ömsom släppte fram ljuset, ömsom 
skärmade av det från lampan. Fyrarna 
fick på så vis en fyrkaraktär, i detta fall 
karaktären klippsken. Fyrarna på Logen 
och Lunda var försedda med 8-dagars-
lykta. De hade en bränslebehållare till-
räckligt stor för att med en påfyllning 
lysa så länge. 

Ljuset från det nya huset på Alen 
åstadkoms av en fotogenlampa med lins 
av 5:e ordningen. Lyktan var placerad 

på husets västra långsida. Alen hade två 
ledande sektorer. Den norra ledde mot 
Femörehuvud. Den södra ledde till Lo-
gen. Ledande sektor hade vitt sken - på 
båda sidor omgivet av röd respektive 
grön icke ledande sektor. De åstadkoms 
av två ramverk som stod på berget på var 
sin sida om lyktan. På varje ramverk satt 
en grön och en röd glasskiva och där-
emellan en glipa, som gav den ledande 
sektorn. 

Fyrningstid
Fyrarna lyste inte hela året. De hölls tän-
da från 15 juli till 31 december. Därefter 
hölls de släckta fram till den 1 april. Man 
tänkte som så, att på vintern var det is 
och då var sjöfarten inställd. Men från 
den 1 april fram till 15 maj hölls de åter 
tända. Men den ljusaste delen av somma-
ren hölls de släckta. Man ansåg att då var 
sommarnätterna så ljusa att fyrljus inte 
längre behövdes. Dessutom sparade man 
kostnaden för bränslet. Bränsle kostade. 

Den tid på året då fyring skulle ske 
följdes även det av ett reglemente. Enligt 
detta skulle fyrarna, det vill säga i detta 
fall Alen, tändas en halv timme efter so-
lens nedgång och släckas en halv timme 
före solens uppgång.  För fyrvaktaren var 
det då som fyrlyktan på Alen skulle han-
teras. De på Logen och Lunda behövde 
inte tändas och släckas varje dag – de 
brann dygnet runt. 

Skötsel
På denna fyrplats var fyrvaktarens jobb 
ganska enkelt. Lyktan på Alen fylldes 
med bränsle. Veken trimmades vid be-
hov så att den var jämn. Lampröret tor-
kades rent från sot. Linsen putsades med 
ett mjukt tygstycke. Rutorna torkades 
av ut- och invändigt. På kvällen tändes 
lampan och placerades i sitt burspråk. På 
morgonen blåste man ut ljuset. 

Överdelen på en Lindbergs rotator. Frilagt 
foto från Sjöhistoriska Museet visar hur 
den varma luften från lågan får en ställ-
ning att rotera. På denna kunde sitta fär-
gat glas eller mörka skärmar. På så vis al-
strades blänkar och till och med växelsken.
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Att ta sig till fyrarna på Logen och Lunda 
kunde vara lurigt om vädret var vresigt. 
Och var det endast svag vind var seglen 
inte till någon större hjälp. Då blev det 
till att ro. Annars var tillsynen enkel och 
i princip lika den som på Alen. 

Efter 7 år infördes mistsignalering. 
Året var 1894. Till Alen flyttades då den 
mistklocka med urverk som tidigare va-
rit uppsatt på Simpnäsklubb. Den skötte 
sig förvisso nästan av sig självt. Det räck-
te med att starta och stoppa ett urverk 
och då och då dra upp det. 

Om och när fyrvaktare Oscar hade 
förhinder ryckte hustru Brita in i hans 
ställe. 

Naturahushållning
Lönen för att sköta de tre fyrarna var 
475 kronor om året. Den räckte inte för 
att föda fem personer på. För att inte 
svälta var man tvungen att samla allt 
ätbart som fanns i naturen. Man lade 
ut nät och fiskade. Man rövade ägg från 
sjöfågel när det var säsong. Man jagade 
säl och sjöfågel. Man samlade bär och 
plockade svamp och för att laga mat 
och för att inte frysa var man tvungen 
att samla ved. Allt detta tog nära nog all 
ledig tid. 

Vatten och proviant 
Dricksvatten var ett problem på denna 
fyrplats - liksom det var på så många 
andra. Vatten att dricka var tvunget att 
hämtas iland i en brunn eller källa. När 
man skulle proviantera fick därför kan-
nor och byttor för vatten följa med i bå-
ten och räckte inte det fick man göra sig 
extra färder iland. 

Basvaror som mjöl, socker och kaffe 
skaffade man från Krogholmen, syd om 
dagens Arkösund vilken då ännu inte 
fanns. På Krogholmen låg en handelsbod 
och en krog med anor från 1700-talet, 
därav namnet. 

Skolan och umgänge
Under de lediga månaderna på vintern 
flyttade familjen iland. Man slapp då den 
jobbigaste och kallaste delen av vintern 
därute. Det var svårt att hålla värmen i 
huset då det blåste, dessutom var klip-
porna isiga och hala. Oscar hade sina för-
äldrar på Gränsö och dit flyttade man då. 

Släkten på Gränsö höll man kontakt 
med genom besök och brev. Brita här-
stammade från Malung. Med släkten där 
hade man flitig brevväxling och då och 
då kom släkt och vänner på besök. 

Barnen fick tidigt hjälpa till med det 
som de kunde. Och det de inte kunde, det 
fick de lära sig. Barnen var alltid med när 
så var möjligt. På så vis blev det en familj 
som höll ihop. Det äldsta barnet var Ma-
ria Alfrida. Hon var född 1881. Därefter 
kom Lydia Emerantia född 1883. Yngst 
var Oskar Bernhard född 1886. 

När det var dags för barnens skol-
gång blev de inackorderade hos Oscars 
föräldrar. På Gränsö fanns en ambule-
rande småskola. Den obligatoriska folk-
skolan hade införts år 1842 och var sex-
årig, de två första åren kallades småskola. 
Klass 3-6 gick man i skolan i Dröstorp, 
ett par kilometer innanför dagens Arkö-

Fyrarna på Lunda och Logen var av sam-
ma utförande som denna på Fredagshol-
men.                                 Foto: Lotsverket
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Snabbfakta Alen
Lat. N 57° 54’,4. Long. O 16° 48’,7
Bemannad 1887-1901

Fyrplatsens förändringar
1887 anlades fyrplatsen, ett litet boningshus i trä med två utanpåliggande 
lanterniner, en med fotogenlampa och 4:e ordningens lins (500 mm Ø) samt en 
med fotogenlampa och 6:e ordningens lins (300 mm Ø). Ritat av L Fr Lindberg
1892 ersattes huset av ett nytt och större boningshus, med på ena långsidan en 
fotogenlampa med 5:e ordningens lins (375 mm Ø). Byggnaden målades vit
1894 erhöll fyrplatsen en mistklocka med urverk. Klockan hade tidigare tjänat i 
Simpnäsklubb
1901 släcktes fyren, då två nya leder till Oxelösund hade försetts med fyrar.
1940 uppfördes en obemannad ny fyr med fyrlykta på vit förrådskur med AGA-
ljus
Nuvarande karaktär gamla fyren: (släckt och bortforslad)
Nuvarande karaktär nya fyren: Q WRG 6,6 M. Lyshöjd: 5,5 m

sund. Barnen hade då blivit så stora att 
de själva kunde ro eller segla till fastlan-
det och sedan fortsätta till fots. 

Släckt för sista gången
År 1901 släcktes de tre fyrarna Alen, Lo-
gen och Lunda för alltid. Två nya leder 
hade då försetts med fyrar. Fyrplatsen 
Alen avbemannades och familjen Ram-
stedt fick flytta iland. 

Oscar hade före tiden som fyrvak-
tare varit lotslärling. Det blev han nu på 
Arkö och fick en tid därefter tjänst som 
fyrvaktare på den närbelägna fyrplatsen 
Viskär. Där fanns sedan tidigare fyrmäs-
tare Karl Johan Malm som hade innehaft 
tjänsten sedan fyrplatsens början. 

År 1902 plockades byggnaderna på 
Alen ner och flyttades till Viskär där de 
återanvändes. Där blev familjen Ram-
stedts fyrbostad från Alen åter deras nya 

AGA-fyren Alen c:a 1947. 
Foto ur AGAs personaltidning AGAKLIPP 
Augusti 1947

bostad.  På skäret Lilla Alen blev endast 
husgrunden kvar som minne om att här 
bott, levt, älskat och arbetat människor 
i 14 år. 

Källmaterial: 
Johan Thyberg, Strandhugg i Östergöt-
lands Skärgård, En resa i tid och rum
Dan Thunman, Sveriges fyrplatser
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Fyrväsendet i Uruguay
Björn Sjöstedt

Under en vecka i februari för några år 
sedan vistades jag i Uruguay och besökte 
världsarvstaden Colonia del Sacramento, 
huvudstaden Montevideo och badorten 
Punta del Este. På alla tre platserna finns 
stora kustfyrar. I Colonia och Punta del 
Este står fyren mitt i stadens bebyggelse, 
i Montevideo mitt i en fästning på berget 
Cerro de Montevideo, som blivit stadens 
symbol. Åtta km utanför Punta del Este 
ligger ön Isla de Lobos med ett av världens 
högsta fyrtorn, 59 m. Tyvärr var jag inte 
upp i någon av fyrarna men jag hittade en 
alldeles utmärkt bok på spanska och eng-
elska med den engelska titeln Shores and 
Lighthouses of Uruguay. Den innehåller 
en utförlig skildring av det uruguayanska 
fyrväsendets historia och en beskrivning 
av landets tolv stora kustfyrar. Boken, som 
ligger till grund för den här artikeln, är rikt 
illustrerad men bilderna i artikeln är mina 
egna.

Uruguay har en yta på 176000 km2 
och en kuststräcka på 598 km. Av be-
folkningen på 3,3 miljoner bor hälften i 
huvudstaden. Vattnen väster om Punta 
del Este räknas till Rio de la Plata och 
öster därom till Atlanten. Kusten är öp-
pen och har få öar. Däremot finns rikligt 
med rev och undervattensskär och star-
ka strömmar. Det är således en mycket 
farlig kust för sjöfarten som dessutom 
tidigt var livlig. 

Staden Montevideo grundades i bör-
jan av 1700-talet som en fästning för att 
hindra portugisernas framryckning in i 
spanskt intresseområde. Platsen valdes 
på grund av de goda hamnförhållande-
na. Staden blev snart en viktig hamn för 
förbindelserna med Europa och en stor 
exporthamn för kött och hudar och där-
med en stark konkurrent till Buenos Ai-
res. Som en direkt följd av detta bildade 
Uruguay en egen republik 1830.

De många fartygshaverierna utmed 
kusten medförde starka påtryckningar 
från redare och affärsmän och den första 
fyren anlades 1802 på berget Cerro de 
Montevideo. 1828 anlades fyren på ön 
Isla de Flores ett stycke öster om Mon-
tevideo. Mellan 1857 och 1881 anlades 
åtta fyrar och under 1900-talet tre, den 
senaste 1977 på Punta Palmar nära bra-
silianska gränsen. 

De flesta fyrarna anlades på öde plat-
ser på fastlandet. Så småningom växte små 
fiskelägen upp i anslutning till fyrarna och 
många av dem har utvecklats till betydan-
de turistorter. På så sätt kan man säga att 
fyrväsendet i Uruguay hjälpt till att sprida 
landets befolkning utanför huvudstaden. 

Landets fyrväsen verkar vara mycket 
modernt och alla fyrar är automatisera-

Fyren på Isla de Lobos (sjölejonön).
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de. De som inte är kopplade till elnätet 
drivs av solceller. Två av fyrtornen består 
av 12 m höga, röd- och vitrandiga torn i 
glasfiber, nämligen den tidigare nämnda 
Punta Palmar och La Panela som står på 
ett konstgjort fundament i vattnet strax 
väster om Montevideo. 

Fyren har en intressant historia. Un-
dervattensklippan som aldrig når över 
vattenytan och de många starka stor-
marna gör att detta är ett av världens far-
ligaste farvattnen. 1866 strandande ett 
brasilianskt fartyg på klippan och strax 
därefter lade man ut en sorts fyrskepp 
utan eget maskineri. 1893 förolyckades 
detta skepp, eller ponton som det kallas 
i boken. Det ersattes av andra, men till 
sist byggde man under två års tid en fyr 
i vattnet på ett fundament av granit och 
cement och med en överbyggnad av plåt. 
Den tändes 1915. År 1951 helautomati-
serades fyren som stod kvar till 1984 då 
den var så förfallen att den måste bytas 
ut och ersättas med glasfibertornet. 

Många av de äldre fyrarna är mycket 
vackra, vitmålade torn med lanternintak 
som ser ut som paraplyer med varannan 
sektor röd, varannan vit, en sorts pol-
kagristak! Som exempel har jag valt att 
beskriva en av de fyrar jag kom närmast, 
nämligen Faro Punta del Este. Fyren lig-
ger idag i en av Sydamerikas allra popu-
läraste badorter men för 100 år sedan 
bodde här endast fyrvaktarna och några 
sjölejonjägare och fyrklippan omgavs av 
sanddyner. 

År 1858 byggdes den första fyren på 
Isla de Lobos utanför Punta del Este. Un-
der förevändning att fyren skrämde sjöle-
jonen lyckades innehavaren av jakträttig-
heterna få fyren flyttad och 1860 byggdes 
ett koniskt, 25 m högt torn av natursten 
på halvön Punta del Este. Fyrljuset var till 
en början fast med en fransk lins. Senare 
monterades ett system av roterande skär-
mar. Tyvärr framgår det inte vilket system 
som används idag. Fyrljusets höjd över 
vattnet är 44 m, lysvidden 19,3 NM och 

Sälkolonin vid Isla de Lobos.
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ljusstyrkan 15606 Cd (candela), fyrkaraktären ett 
blänk var åttonde sekund. 

Jag ska kanske tillägga att en ny fyr, det 59 meter 
höga, tidigare nämnda tornet, byggdes på Isla de Lobos 
1906. Det är landets enda fyr byggd av cement. Det 
mycket vackra, slanka tornet gjorde ön till ett populärt 
utflyktsmål trots att det är svårt att landstiga. Jag gjorde 
en tur ut till ön men fick tyvärr nöja mig med att se 
den från sjön. Idag råder landstigningsförbud då ön är 
skyddsområde för den stora koloni på c:a 180000 sälar 
och sjölejon som lever på och runt ön. På ön finns en 
vaktstyrka för att förhindra tjuvjakt. Fyren elektrifiera-
des 1958 och idag drivs den med solceller.

Mycket mer finns att hämta i boken Costas y faros 
del Uruguay. Författare är Miguel García Lescano 
och Jorge Chouy. 2008. ISBN 978-9974-96-363-4

Fyren på Punta del Este.

Lyssna på 8 program om västkustfyrar
P4 Väst i Sveriges Radio

Mats Carlsson Lénart, som skrivit många artiklar i Blänket, har under 
sommaren 2015 producerat 8 radioprogram om västkustfyrar. Det är de 
7 fyrarna Tistlarna, Måseskär, Vinga, Högholmen/Kråksundsgap, Böttö, 
Islandsberg och Gäveskär. Det 8:e programmet handlar om det omfat-
tande fyrpersonalsregistret där man kan söka efter svensk fyrpersonal 
genom tiderna.

Programmen kan man både lyssna på och läsa texterna till på Sveriges 
Radios länk: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6223169

Ett stort tack till Mats som på detta sätt satt västkustfyrarna på radiokartan.

      Redaktören
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Rapport från den Internationella Fyrdagen/helgen 
15-16 augusti 2015

Allt sedan år 2003 har Svenska Fyrsällskapet arrangerat den Internationella Fyrdagen 
i Sverige. Som organisatör av Fyrdagen vill vi framföra ett stort tack till alla lokala 
fyrföreningar, hembygdsföreningar, frivilliga entusiaster samt inte minst till Sjöfarts-
verket som hjälpt oss genomföra 2015 års Internationella Fyrdag. Utan er vore det 
inte möjligt att fira Sveriges fyrar. Flera lokala besöksrekord slogs och totalt slog vi 
också alla våra egna tidigare besökssiffror genom att när vi nu firade dagen för 13:e 
året med 66 fyrar öppna få nästan 14.400 besökare. 

Finngrundets fyrskepp hade flest besökare med c:a 2500 stycken och därefter kom 
Kullen med 2215, Ölands Södra Udde 899, Bönan c:a 650, Ölands Norra Udde c:a 
600, Bjuröklubb och Vinga 450 vardera, Sandhammaren 386, Landsort 377, Fal-
sterbo 360, Malmö Inre 251, Ystad 242, Storjungfrun 241, Hållö 225, Söderarm 223, 
När 222, Morups Tånge och Stavik 220 vardera, Snappudden övre 200, Hanö 198, 
Garpen 194, Pite-Rönnskär 184, Fårö 182, Segerstad 180, Häradskär 150, Huvudskär 
142, Örskär 137, Grynge ensfyrar 130, Grönskär och Hoburg 105 vardera, Arholma 
båk 102, Stenkyrkehuk 101, Donsö Huvud 92, Hästholmen 90, Stora Karlsö 80, 
Bråten 77, Agö och Gotska Sandön 69 vardera, Utlängan 65, Brämön 64, Bergudden 
62, Rataskär 61, Snurran på Bohus Malmön 60, Ulebergshamn 60, Östergarnsholm 
59, Arkö Båk 57, Bungeör 56, Ursholmen 55, Vanäs Udde och Onsala Fyrförening 52 
vardera, Smygehuk 50, Lungö 49, Holmögadd 45, Svenska Högarna och Nordkoster 
35 vardera, Måseskär 30, Högbonden 28, Hammarö Skage 25, Storkläppen 12, Gåsö-
ren 10, Ingrunden/Utgrunden 7, Nidingen 5, Valö 1, Rödkallen, Fotö och Väderöbod 
0 vardera. De som tyvärr ej kunde öppna i år var: Stora Fjäderägg, Limö, Djursten, 
Utklippan, Hallands Väderö, Tylö, Pater Noster och Harnäsudde men vi hoppas att 
de kommer igen nästa år.

Den av Svenska Fyrsällskapet anordnade Fyrdagen firas på många platser och berör 
många människor. Det skrivs och talas mycket om landets fyrar denna helg i tidningar, 
radio och TV, vilket är viktigt då det hjälper oss att göra fyrar, fyrplatser och andra 
unika sjömärken kända så att de kan bevaras och också visas i framtiden som ett unikt 
maritimt kulturarv. 

Oberoende av Svenska Fyrsällskapet, men samtidigt som oss, bemannade också ra-
dioamatörer 21 svenska fyrplatser, varav vi öppnade 15 för våra besökare. Radio-
amatörerna kunde i teorin tala med totalt 507 radiobemannade fyrplatser i 46 länder 
runt hela världen. http://www.illw.net

Vad jag vet så firades den Internationella Fyrdagen i: Australien, Canada, England, 
Finland, Irland, Scotland, Sverige, USA och Wales men det var antagligen fler länder 
som deltog. Det fantastiska vädret gjorde att intresset var mycket stort i Sverige både 
från pressens sida och det rekordstora antalet besökare. Antal medlemmar i Svenska 
Fyrsällskapet och fyrintresset i Sverige ökar hela tiden. Vilken helg det blev.  
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År 2016 på söndag 21 augusti organiserar Svenska Fyrsällskapet nästa Internatio-
nella Fyrdag. Man kan fira både lördag 20 och söndag 21 augusti vilket då kallas den 
Internationella Fyrhelgen. Om några fyrplatser har problem att fira dessa datum ber 
vi att ni snarast kontaktar oss så kan vi fira fyrdagen tidigare under sommaren på 
dessa fyrplatser.

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

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

      Esbjörn Hillberg

Det blev en fin lördag i augusti med strålande sol dock något blåsig. Vi begav oss, fyra 
skåningar från östkusten till Utlängan i östra Blekinge skärgård. Tidig morgon med 
medhavd matsäck, att stilla hungern med under den första halvan av dagen.

Vi tackar värdparet för ett fint mottagande och förevisning av den lilla fyren, endast 
13 m hög. Från fyren såg vi Utklippan tydligt, kanske nästa års utflykt!

      Britta S Persson
      Medlem 4837

Ännu en fantastisk fyrdag! 
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Cape Wrath – en magisk upplevelse
Maria Elsby

Har jag besökt Cape Wrath, en fyrplats 
i nordligaste Skottland? Nej, egentligen 
inte men ändå. Vi fick tips om att Sofie 
Livebrant och hennes musiker skulle ge 
en konsert i Ljungs kyrka i Ljungskile. 
Vad jag visste var att Sofie hade ton-
satt texter ur Jeanette Wintersons bok 
”Lighthousekeeping” i albumet ”Lighthouse 
Stories”. Någon gång hade jag börjat läsa 
boken, men så hade den försvunnit i en 
flyttning och glömts bort. Boken som 
handlar om den föräldralösa 10-åriga 
flickan, Silver, som växer upp hos den 
blinde fyrvaktaren Pew på fyren Cape 
Wrath. Pew berättar de mest fantastiska 
historier från fyren och havet för Silver. 
Nu väcktes mitt intresse på nytt. 

En solig sommarkväll gick vi och 
många, många andra, uppför gången 
mot Ljungs kyrka. I porten stod en glad 
sommarklädd man och sa ”roligt att ni 
kunde komma, ta en kudde och sitt på, 
det kan behövas”. Kyrkan fylldes snabbt 
och sedan kom Sofie, Hal (Parfitt-Mur-
ray), Lisa (Eriksson-Långbacka) och 
Amanda in. 

Konserten började och när Sofie med 
sin underbart vackra röst tolkade Win-
tersons tonsatta texter om fyren Cape 
Wrath till ackompanjemang av Hal och 
Lisa så blev upplevelsen helt magisk från 
första tonen. Kyrkans fantastiska akustik 
skapade en mäktig musikupplevelse. 
Man behövde bara blunda och lyssna 
så var man inte i Ljungskile längre utan 
på Cape Wrath, denna ensligt och kargt 
belägna fyr som ligger omgiven av ängar 
och hedar, svårtillgänglig på en klippa 
som stupar ner i Atlanten. Inte minst 
de skotskinspirerade tonerna bidrog till 
stämningen. Musiken var mäktig.

När applåderna tystnat efter det första 
numret var det Amandas tur. Amanda är 
Sofies 10-åriga dotter. Hon deklamerade 
stycken ur boken med en inlevelse som 
om hon aldrig hade gjort något annat. Det 
var ingen tvekan, det var inte Amanda som 
stod där utan Silver! 

Konserten fortsatte med samma in-
tensitet och närvarokänsla. De något 
obekväma kyrkbänkarna glömdes bort 
för man var ju på Cape Wrath eller ute 
på havet. Tiden rann iväg alltför fort. Jag 
hade kunnat lyssna i timmar. Allt har 

Cape Wrath, Skottland
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ju sitt slut så också denna konsert även 
om applådåskorna gav ett extranummer. 
Den glade unge mannen i kyrkporten 
återkom, nu i prästklädsel, och höll en 
vacker betraktelse om fyrars och Jesus 
betydelse som ledljus här i livet. En vär-
dig avslutning på en fin kväll.

Jag fick tillfälle att tala med Sofie 
och Amanda efteråt och tacka för en 
underbar upplevelse. Några dagar senare 
skulle de uppträda på Kullens fyr innan 
de fortsatte med att spela på fyrplatser 
i Storbritannien, Norge, Danmark och 

Sverige. Åhörarna är bara att lyckönska 
till en magisk musik- och fyrupplevelse. 

Ett stort tack till Sofie och hennes 
team för att vi fick uppleva denna mu-
sikaliska fyrresa och visst var jag i Cape 
Wrath trots att jag bara behövde åka 
några mil hemifrån.

PS. Sofie Livebrant är naurligtvis med-
lem i Svenska Fyrsällskapet. DS.

Mer info om Sofie, hennes skivor och tur-
néer finns på www.sofie.livebrant.com.

Per Olsson har slagit till igen .....

För 2 år sedan kom det ett mail från 
Linda Tomingas med bilder på Måseskär 
som fyrmodell. Det var hennes då 
91-årige far, Per Olsson, som tillverkat 
var sin fyr till sina 4 barn. 
(Se Blänket 2013:4)

Nu har det kommit ett nytt mail från 
Linda:
”Även denna vinter som gick gjorde min 
far en fyr, Vinga. Denna gång blev det en 
och inte fyra stycken som för två år sedan.
Den pryder nu hans egen trädgård i Västra 
Frölunda i Göteborg.”

Per Olsson har nu hunnit bli 93 år och 
det får man väl säga är ganska ovanligt 
att göra ett sådant precisionsarbete vid 
så hög ålder. 

Blir det kanske en ny fyr när vinter-
mörkret faller?
  Undrar Redaktören

Modell av Vinga fyr och båk tillverkad av 
Per Olsson
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Fyrskeppet No 2b ”Almagrundet”
Mats Wiberg

Almagrundets fyrskepp                                          Fotograf okänd

Ett av Sveriges sista och märkligaste 
fyrskepp byggdes på Brodinska Varvet i 
Gävle 1896 och blev placerad vid Alma-
grundet i Stockholms yttre skärgård.

Namnet Alma härstammar från den 
norska briggen ”Alma” som med lots 
från Sandhamn ombord, 1866, under 
en stormig natt, hade grundkänning på 
platsen. Innan detta hände ansågs plat-
sen som grundfri.

I början av 1890-talet restes krav 
på att grundklackarna skulle utmärkas. 
Sträckan mellan Svenska Högarna och 
Huvudskär saknade någon form av var-
ningsmöjlighet. Samtidigt ansågs platsen 
lämplig som angörningspunkt för Sand-
hamnsleden in till Stockholm.

Skepp No 2b kom under huvudde-
len av sin tid att ambulera mellan olika 
platser på ostkusten och Sundet.

Runt lanterninen som hade en enhet 
av tre 2-veks fotogenlampor av speglar 

med 50 cm diameter, fanns en altan. Ske-
net var ett fast rött ljus. Enheten hade en 
höjd av 8 m över havet. År 1900 ändra-
des karaktären till en kort vit blänk var 
5 sek. Lysvidden var drygt 10 distans-
minuter.

Ett loddrivet urverk, där lodlådan 
med blyvikter vägde nära 270 kg, fick 
vevas upp var 80:e minut för att vrida 
ljuskällan runt. Lanterninen kunde även 
vridas runt med handkraft. För ljud-
signalering fanns en mistsiren. Ljudet 
alstrades med en ångdriven tyfon. Till 
ljudsignaleringen hörde också en klocka 
på backen vägande 170 kg och två sig-
nalkanoner.

Skeppet var utrustat med 3 st an-
kare, vägandes 1.700, 770 och 106 kg. 
Ankarspelat var handdrivet. Fartyget 
saknade framdrivningsmaskineri. Bygg-
kostnaderna blev totalt 66.519 kronor 
och 11 öre.
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Fyrfartyg No 2b ”Almagrundet” tjänstgjorde vid följande stationer:

  Almagrundet  1896 – 1912
  Kopparstenarne  1914 – 1916
  Reserv   1917 – 1926
  Hävringe  1927 – 1951
  Malmö Redd  1952 – 1969

Under bägge världskrigen var No 2b 
indraget, under det första beroende på 
minfaran medan det andra medförde att 
skeppet periodvis fick tjänstgöra som 
logementsfartyg. Skeppet drogs in defi-
nitivt 1969.

Veckan före indragningen, blåste det 
upp en ordentlig storm från NV, varvid 
kättingen brast och fartyget snyggt och 
prydligt drev i land i Limhamn.

Efter sin pensionering blev hon lig-
gandes i Suellkanalen i centrala Malmö i 
närmare 20 år med bristfälligt underhåll 
innan Knuth Borg genom sitt företag 
Swecox International AB beslöt sig för 
att renovera och återskapa Fyrskeppet 
No 2b till vad hon en gång varit.

Fartyget ligger sedan 1999 i Västerås 
som museifartyg. Avsikten är att under 
hösten 2015 återbörda henne till sin 
födelsehamn, Gävle, där hon skall ligga som 
ett museifartyg och som ett minnesmärke 
från tiden då Gävle var en av rikets största 
varvsstäder.

Dimensioner:
Längd ö.a.  23,45 m
Bredd     6,58 m
Djupgående    2,87 m
Deplacement konstr.  142,0 ton
           ”         rust. 197,0 ton
Besättning         8 man

Sommaren känns långt borta, men det är dags att fundera på semestern 
inför nästa år igen. Varför inte bo på en fyr i Irland? 

Den irländska fyrmyndigheten Commissioners of Irish Lights har nu 
tillsammans med Irish Landmark Trust börjat ett samarbete och erbjuder 
åtta fyrplatser där man kan bo och njuta av det gröna landskapet och öns 
rika historia. Mer information hittar du på www.greatlighthouses.com.

     Arent van der Veen
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Kungligt besök vid Långe Jan
Torbjörn Mattsson

En liten berättelse om min farfar, 
1:e fyrvaktaren Gustaf Mattias 
Mattsson, och hans tjänstgörings-
tid på Ölands södra udde. 

Gustaf föddes 1897 i Kalmar 
och dog 1972 i Torslunda. Han 
förblev fyren Långe Jan trogen i 
32 år, 1925-1957.

Flytten till Ölands södra udde
Farfars tid på ”udden” började år 1925 
efter ett antal år ute på den konstgjorda 
ön ”Dämman” i Kalmarsund. Efter en 
lite äventyrlig sjöresa genom ett blåsigt 
Kalmarsund ombord på ett segelfartyg, 
anlände han tillsammans med sin familj 
till Grönhögens hamn nere på sydvästra 
Öland. De hade seglat från Svartö uppe 
på smålandskusten.

Från Grönhögen bar det av med häst 
och vagn med hela flyttlasset ned den 
sista biten till södra udden. Farfar hade 
t.o.m. ett lass småländsk ved med sig till 
sin nya tjänstgöringsplats.

Familjen
Gustaf Mattssons familj bestod vid den 
här tiden av hans hustru Gerda Linnea 
och sönerna Alf och Börje. Min pappa 
Arne och min faster Fia skulle senare 
födas och växa upp på fyrplatsen. Far-
far skulle komma att stanna på Ölands 
södra udde fram till år 1957. Han var då 
60 år gammal.

Det fanns en liten ladugård på fyr-
platsen där man hade ko, gris och också 

en liten häst. Det var ju bra att dryga ut 
fyrvaktarlönen med lite mjölk och fläsk. 
På fritiden fiskade man och jagade sjöfå-
gel till husbehov.

Fågelstationen
År 1946 stod en fågelstation färdig vid 
udden. Den var Sveriges första i sitt 
slag. Många ornitologer, däribland en del 
riksbekanta såsom Erik Rosenberg och 
Gunnar Svärdson har besökt udden och 
skådat fågel.

Fyrvaktarfamiljen Mattsson, stående Alf 
och mamma Gerda, sittande Börje, Arne, 
pappa Gustaf och Fia.
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Min farfar var känd för att gästvänligt 
ta emot dessa herrar och inhysa dem på 
vindsrummet i tjänstebostaden. Farfar 
står omnämnd med eller utan fotografi 
i flera böcker jag läst om Ölands södra 
udde. Det känns väldigt roligt tycker jag 
att han blev uppmärksammad. 

Kungligt besök och andra händelser
Ibland kunde kungligheter komma på 
tillfälligt besök på fyrplatsen. Gustaf V 
reste gärna med sällskap ned och jagade 
vid udden. Traktens ungdomar, däri-
bland min pappa Arne, fick då ibland 
gå i drevet och skrämma fram viltet åt 
kungen och hans jaktkamrater.

Vid ett annat tillfälle kom kung Gus-
taf VI Adolf på besök. Detta är avbildat 
på ett fotografi från tillfället. Farfar då 
1:e fyrvaktare och hans kollega fyrvak-
tare Sten Krall står uppsträckta i Lots-
verkets tjänsteuniformer på fyrgården 
tillsammans med kungen. På gården 
växte det då tre kraftiga rönnar. Alla tre 
är numera nedblåsta. 

Min farfar var den förste på Ölands 
södra udde som skaffade sig bil. Tyvärr 

minns jag inte vilket år det var och inte 
heller vilket märke. 

Min faster Fia (Asta) är det enda av 
de fyra syskonen som faktiskt föddes på 
själva fyrplatsen i en av tjänstebostäder-
na. Året var 1926. Min pappa Arne föd-
des år 1927 men då på Kalmar BB. Han 
var yngst i syskonskaran.

Avböjd befordran
Farfar blev erbjuden en befordran till 
fyrmästare vid en annan ölandsfyr, men 
han avböjde vänligen detta med moti-
veringen att han trivdes så bra vid södra 
udden och dessutom skulle fyrmästarlö-
nen inte bli särskilt mycket högre. 

Inför pensioneringen köpte farmor 
och farfar ett hus i Färjestaden där de 
tillbringade en lugn och skön ålderdom. 
Farfar avled vid 75 års ålder år 1972 och 
farmor Gerda dog vid 82 års ålder år 
1982. De har sin sista vila på Torslunda 
kyrkogård i närheten av Färjestaden. 

Min faster Fia Hessborg är det enda 
nu levande av min farfars fyra barn. Hon 
blir 90 år 2016 om hon får leva. Hon är 
numera bosatt i Färjestaden.

Från vänster Gustaf Mattsson, Sten Krall med sonen Lars Martin 
och konung Gustaf VI Adolf.
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FYRa fyrar fyller 150 år
Harnäsudde, Fällholmen, Måseskär och Ystad
Ulla Hillberg

Harnäsudde fyrplats som är belägen på 
udden väster om Sjötorp firades söndagen 
den 10 maj. Ur kulturhistorisk synpunkt 
är fyrmiljön värdefull med den gamla la-
dugården, fruktträdgården, stenmurarna, 
den välbevarade gamla fyrvaktarbostaden 
med den ursprungliga fyrlyktan på väggen 
och den Övre fyren med den i drift va-
rande AGA-utrustningen från 1937. Har-
näs Intresseförening som är ägare till f.d. 
fyrvaktarbostället var värdar. Ordförande 
Esbjörn Hillberg höll tal och minnestavlan 
skruvades fast på bostadens vägg och vi 
hurrade för fyren. Lennart Högstedt och 
Bosse Björk i Mariestads Fyrsällskap upp-
vaktade med en vacker lykta. Ordförande 
i föreningen Tony Andersson de la Rosée 

Harnäsudde Övre och huset med den gamla fyrlyktan på knuten.         
Foto: Ulla Hillberg

tackade för gåvan och alla som kommit för 
att medverka i firandet.

Lennart Högstedt och Bosse Björk över-
lämnar Mariestads Fyrsällskaps födelse-
dagspresent till Harnäsudde.       

Foto: Ulla Hillberg
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Lördag 1 augusti gick båtar ut från Ot-
terbäcken ut till ön Stora Fällholmen. 
Vänerns Seglationsstyrelse var ägare till 
denna vackra fyrmiljö med uthuslänga 
byggd av huggen gråsten med skiffertak, 
muromgärdade små odlingslotter, en 
jordkällare och två ensfyrar. Fyrbosta-
den underhålls av Amnehärads Båtklubb 
som var värdar för dagens festligheter. 
Vädret var strålande och många båtar låg 
i hamnen för att vara med att fira. Man 
kunde gå en tipspromenad i den vackra 
skogen och vinna fina priser och sedan 
äta korv med bröd. Även här höll Es-
björn Hillberg tal, minnestavlan skruva-
des fast på väggen till fyrvaktarbostaden 
och vi hurrade för fyren och utbringade 
en skål i champis. Bosse Björk i Marie-
stads Fyrsällskap uppvaktade med en 
lykta och värdklubbens ordförande Ro-
ben Persner tackade alla.

Fällholmens Övre fyr.     
Foto: Ulla Hillberg

Söndag den 2 augusti gick det båtar i 
skytteltrafik ut till ön Måseskär. Firandet 
sammanföll med Västerhavsveckan 
vilket medförde att man kunde få 
guidade turer om öns natur och djurliv. 
Den gamla fyren var dessutom tänd 
hela veckan. Fyren var öppen för 
visning och i fyrmuseet kunde man se 
gamla bilder och läsa om händelser från 
förr. Ordförande i Stiftelsen Måseskär 
Björn Aschan berättade om fyren, 
Måseskärsvisan sjöngs av fem kvinnor 
varav två systrar hade bott som barn på 
Måseskär. Ordförande Esbjörn Hillberg 
höll tal och minnestavlan skruvades fast 
på dörren till den gamla fyren och även 
här ett fyrfaldigt hurra. 

Måseskärs gamla fyr återtänd 1 augusti 
och en vecka framåt.        Foto: Ulla Hillberg

Många passade på att besöka Måseskärs 
fyrplats.               Foto: Rolf Allan Håkansson
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Lördag 8 augusti fyllde Ystad Inre/Yttre 
fyr 150 år. Fyren är ritad av Heidenstam. 
Hela hamnen var en festplats med be-
sök av militärbåtar från de nordiska län-
derna. Dagen till ära var fyren nymålad 
och lyste röd och vit i det vackra vädret. 
Ystads kommun är numera ägare till 
fyren. Ordförande i Sjöhistoriska fören-
ingen i Ystad Fleming Eklund hälsade 
alla välkomna. Marinens musikkår spe-
lade som inledning varpå kommunal-
rådets ordförande Kaj Jönsson höll tal. 
Esbjörn Hillberg berättade om fyren och 
minnestavlan skruvades fast i plåten på 
fyren med ett fyrfaldigt hurra.

Ystads 150-åriga fyr i all sin nymålade 
prakt.                             Foto: Leif Elsby

Marinens musikkår gjorde sitt bästa för att förgylla Ystadsfyrens 150-årsfirande.
Foto: Ulla Hillberg
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En Lady på Söderarm – med initiativ och handlingskraft

Magnus Rietz

2015 års VIPP har tilldelats Ann-
gret Andersson för hennes ena-
stående arbete att omhänderta 
och väcka nytt liv i en av Sveriges 
viktigaste fyrplatser, Söderarm i 
Stockholms norra skärgård. AA har 
lågmält, tålmodigt, en aning i skym-
undan men med outtömlig energi 
och knivskarp blick lyckats vända 
Söderarm från en kurs mot förtvi-
ning till en i allra högsta grad levan-
de fyrplats. Få personer som tillde-
lats VIPP-utmärkelsen har kämpat 
mer för sin sak än AA.

Söderarms bebyggelse består förutom fyren 
och fyrpersonalbostäder också av ett stort 
antal baracker och bodar. Vissa ett par 
hundra år gamla.

Men vad har hon då gjort som är så 
märkvärdigt? Och vad kan egentligen en 
enskild person uträtta på en avlägsen fyr 
och fyrplats i havsbandet som övergivits, 
släckts och på många sätt lämnats åt sitt 
öde?

För att få svar på den frågan måste 
man tveklöst besöka fyrplatsen och med 
egna sinnen se och känna av miljön i 
stort som smått, exteriörer såväl som 
interiörer i en rad bodar, byggnader och 
bunkrar. Samt självklart också ta in själva 
fyren vilken är en tämligen bastant sten-
pjäs av klassisk svensk 1800-talsmodell.

Söderarms fyrmiljö har sedan Ann-
gret Andersson steg iland på ön för tio-
talet år sedan omhändertagits, återska-
pats och i detalj tillförts värden som förr 
i världen återfanns på de flesta av våra 
bemannade fyrplatser men som i avbe-
manningens tecken berövades på nästan 
alla mänskliga kulturyttringar av lösöre 
och teknikhistoria. Ingen tänkte under 
denna period ens tanken att en fyr och 
en fyrplats till mycket stor del utgjordes 

av de människor som bebodde platsen 
samt alla de kulturföremål dessa omgav 
sig med i sin under stundom ganska iso-
lerade tillvaro. Man var så begeistrad i all 
ny fjärrteknik att allt det gamla och job-
biga helst städades undan och kastades. 

Detta har AA tagit fasta på och 
metodiskt försökt ändra på. Hon arren-
derar fyrplatsbostäder samt diverse av 
fortifikationsverket andra utrangerade 
installationer. Fyrpersonalens bostäder 
har bevarats eller återställts till nära nog 

Fyrbostadsinteriör i originalstil. 
Idag högsta retromode.
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originalskick. Ofta förstärkt med ett 
stort antal tidsenliga föremål för att pre-
sentera en samlad bild av tidsanda och 
rådande levnadsstandard. I ljuset av da-
gens vintagemode har det hela resulterat 
i supertrendiga bostadsmiljöer vilket fru 
Andersson troligen var helt ovetande 
om att saken skulle utveckla sig till när 
hon igångsatte sina inredningsprojekt.

Verksamheten på Söderarm bedrivs 
kommersiellt som besöksnäring för 
mindre konferensgrupper och diverse 
sällskap som önskar vistas i en nautisk 

historisk miljö på en liten ö längst ut 
i havsbandet. Dessutom huserar hon 
väldigt ofta lotsar som väntar på om-
bordsättning till bl.a. kryssningsfartyg. 
Sjöfartsverket har räknat ut att det är 
betydligt smidigare att när det passar 
låta en del lotsar hålla sig kvar nära bord-
ningsplatserna för att ta hand om nästa 
anlöp än att de ska transporteras långa 
sträckor hem igen efter varje uppdrag.  

Söderarm har alltid varit en angö-
ringspunkt för den norra farleden in 
genom Stockholms skärgård och är så 
än idag för oräkneliga passager av fin-
landsfärjor och kryssningsfartyg. Ön 
upprätthöll ända till 1999 en roll som 
bemannad sjöbevakningsstation med en 
ansenlig anläggning för kommunikation 
(ögon och öra) med både handelsjöfar-
ten och fritidsbåtfolket. Fyrbyggnaden 
uppfördes 1838-39. Det riktiga fyrlju-
set släcktes 1999 då en liten lykta på 
en fackverksställning ersatte ljuskällan i 
lins och lanternin. Men även denna blyg-
samma lykta avlägsnades sedermera och 

Litet lokalt fyrmuseum iordningställt av Anngret Andersson.

F.d. sjöbevakningstorn, idag konferenslokal.
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Söderarm blev helt utan fyrljus. Tragiskt 
och ovärdigt en så viktig punkt på en 
farled in till huvudstaden. Fru Anders-
son gillade inte alls detta tilltag. I åratal 
försökte hon få Sjöfartsverket att återta 
sitt beslut, men utan resultat. Vad som 
emellertid lyckades var att få till stånd 
en renovering av fyrens yttre vilket får 
sägas vara lika viktigt det.

Inspirerad av olika insatser inom 
återtändning av andra fyrar i landet kun-
de hon ändå inte släppa tanken på nå-
got slags ljus i fyrens övre räjong. Så en 
dag tog hon mod till sig, fick fatt på en 
sladdlampa och satte av upp för fyrens 
alla trappsteg. Väl uppe i lanterninen 
var det bara att hänga upp sladdlampan 
mitt i linsen och sticka in kontakten i ett 
vägguttag.

Voila- Söderarms fyr lyste igen!
Denna gång med ett fast sken, både 
starkt och distinkt.

Och vad hände – förvillades sjöfar-
ten och lurades upp på grund kanske? 
Knappast, istället har sjöbefäl från olika 
fartyg ropat upp fyrladyn och uttalat 
sin förtjusning över det trevliga och väl-
komnande ljuset från en återuppväckt 
fyr. Sjöfolk gillar faktiskt fyrar, om det 

var någon som trodde något annat. Det 
är bara räknenissarna iland som tror att 
allt blir billigare och bättre om man 
släcker och tar bort dem. Sjöfartsverket 
tiger still och har inte visat något mot-
stånd. Och över allt svävar nog den le-
gendariske fyrmästaren Evert Ahlberg i 
sin himmel och ler varmt åt sin efterträ-
dares mod. 

Det här är bara en av många hand-
lingar från en dam med skinn på näsan 
och som får saker och ting att hända. 
Fler sådana och både vi och våra fyrar 
skulle kunna känna oss betydligt tryg-
gare längs våra kuster. Och Fyrsällskapet 
skulle jubla att få dela ut nya VIPP:ar 
med aktning, respekt och glädje.

Bastu med bassäng inrymd i tidigare bunker.

Anngret Andersson - ständigt i farten.
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Garpens fyrplats
Ulf Wade A:son

Min hustru Nina och jag valde Garpens 
Fyrplats i Kalmarsund. Solen sken och 
det var friska vindar när vi kom till ham-
nen i Bergkvara. Allt kändes så välplane-
rat. Stora vimplar på hamnplan och an-
slag vid den plats där båten till ön avgår 
informerade tydligt om allt som besö-
kare på Garpens Fyrplats kan erbjudas.

Den ideella föreningen Garpens Vän-
ner som bildades 1993 fick samma år ett 
kontraktförslag från Domän Arrende att 
arrendera Fyrplatsen. Domän Arrende 
avvecklades under 1994, men med en-
vishet och efter segslitna förhandlingar 
lyckades Garpens Vänner köpa fyrplat-
sen av kommunen år 1998. Målet för den 
ideella föreningen är naturligtvis att se till 
att miljön på ön bevaras och att allmän-
heten har tillgång till fyrplatsen

Anders Mårtensson som är ordförande 
i Garpens Vänner tog emot på hamnplan 
den aktuella dagen och det dröjde inte 

mer än fem minuter förrän föreningens 
egen båt hämtade oss för transport till fyr-
platsen. Båtturen tog c:a 15 minuter och 
väl i hamn mötte vi föreningens sekrete-
rare Bengt Åstedt som visade oss runt på 
ön och berättade om fyrplatsens historia.

Den första fyren på ön uppfördes år 
1893. Fyrtornet var ritat av professorn 
vid Tekniska Högskolan Isak Gustav 
Claesson. År 1934 tog man beslut om 
att riva fyrtornet som då visade sig vara 
i sådant skick att det inte var lönt att re-
novera. Den nuvarande fyren i armerad 
betong uppfördes samma år. Fyren som 
är 27 meter hög elektrifierades 1946. 

Vi följde med Bengt de 179 stegen 
upp till toppen på fyren varifrån vi kun-
de se Ölands sydvästra kust.

År 1967 avfolkades fyrplatsen.
Som mest var det sexton personer bosat-
ta på fyrplatsen. Det fanns även ett skol-

Den internationella Fyrdagen som firas den tredje helgen i augusti är ett 
bra tillfälle för oss fyrälskare att få uppleva någon av de drygt 70-talet fyr-
platser runt om i Sverige som är öppna för besök.
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hus på ön som byggdes år 1929, men det 
togs aldrig i bruk för undervisning efter-
som reglerna för ensligt belägna skolor 
ändrats samma år.

Garpens Fyrplats blev riksbekant 
genom TV-programmet ”Sommar med 
Ernst” år 2009. Den gamla tvättstugan 
på ön inredde Ernst till ett charmigt bo-
ende, som kan hyras av den som så öns-
kar. Utöver detta tvåbäddsrum finns det 
ytterligare flera rum för övernattning, 
samtliga med garanterad havsutsikt.

F.d. tvättstugan inredd av Ernst Kirchsteiger.

Här finns också en liten trevlig restaurang 
med fullständiga rättigheter. Restaurang-
en drivs av två entusiastiska ungdomar, 
Ann-Sofie och Robin.

Det blev ett mycket lyckat besök på 
Garpens Fyrplats, en dag med härligt 
och intressant ö-liv.

Den som önskar besöka fyrplatsen 
behöver inte vänta till nästa års fyrdag. 
Båten till Garpen går enligt tidtabell från 
1 maj till mitten av augusti.

Linsen på Garpens fyr.

Ny elkabel och vattenledning till Garpen
Bengt Åstedt (text) & Anders Mårtensson (foto)

Under 2014 hade Garpen två elavbrott. 
Båda gångerna var det på elkabeln som 
var utlagd 1944. Det första inträffade i 
slutat av mars och var åtgärdat till sä-
songsstarten. Det andra felet inträffade 
samma dag, i september, som vårt värd-
par lämnade ön. Då hade vi fortfarande 
varor i frysar så E.ONs serviceentrepre-
nör ställde ut ett dieseldrivet elverk. Ef-
ter det andra felet beslutade E.ON att 
lägga ut en ny kabel.

Efter projektering och att tagit in of-
ferter så utsågs Kraftringen till entrepre-
nör sista dagarna i februari. Då varken 
kabel eller transformatorer var lagervara 

så tog det tid innan arbetet kunde utföras.
Redan när vi, i styrelsen för Garpens 

Vänner, fick reda på E.ONs planer bör-
jade vi undersöka möjligheten  att  få ut 
en vattenledning för kommunalt vatten. 
Det skulle finnas samordningsvinster att 
göra. Hittills har vatten transporterats ut 
i 200-literstunnor som sedan pumpats in 
till en förrådstank. 

Tärnöbolagen från Sölvesborg blev 
den underentreprenör som skulle för-
lägga vatten- och elkabeln. Företaget har 
stor erfarenhet av denna typ av arbete. 
Veckan efter midsommar satte arbetet 
igång. Anslutning för el och vatten vid 
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Dalskärs badplats låg intill varandra. Där 
blev det ett schakt på c.:a 150 m innan 
man borrade drygt 20 m till vattnet för 
att komma under väg av stora stenar. El- 
och vattenledning lades ut separat, men 
i samma sträckning. Närmast land ligger 
el- och vattenledning i samma skyddsrör 
därefter ligger elledningen mestadels 
oskyddad tills den närmar sig Garpen 
där den ligger i separat skyddsrör. Bot-
tenförhållandet för vattenledningen var 
betydligt besvärligare än beräknat så 
skyddsrör fick förläggas på långa sträck-
or. På vattenledningen ligger tätt med 
tyngder som kompletteras med speciella 
viktsäckar vid landfästena för att försäk-
ra att den ligger stilla. 

Kostnaden för vattenledningen till 
fyrplatsen blev c:a en halv miljon. Delfi-
nansiering har skett med bl.a. bidrag från 
regionförbundet i Kalmar. Alla kostnader 
för den nya elkabeln bekostades av E.ON.

Redan den 1 juli kunde det kom-
munala vattnet manuellt tappas in i vår 
förrådstank. Nu återstår kringutrustning 
på Garpen samt diskussion med kom-
munen om anslutningsavgiften. 

Tittar man på vår webbkamera, www.
garpen.se, så syns vattenledningen tydligt.

El-och vattenledning lyfts in i en kabelgrav på Garpen. Den gamla, lagade, kabeln syns.

Några fakta:
Spänning ut till Garpen 1000 V
Nya transformatorkiosker med trans-
formatorer på land och ute på Garpen
Längd på kabel och vattenledning c:a 
2500 m, varav i vatten 2200 m 
Skyddsrör för vattenledningen: 150 
m mot fastlandet, 850 m på sträck-
ningen, 250 m in till Garpen.

Utläggning av vattenledningen, som här 
förses med skyddsrör, pågår.  Arbetsleda-
ren hade vattenskoter, vilket var mycket 
praktiskt.
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Fyrskeppet Fladen fyller 100 år
Ulla Hillberg

Lördag 12 september kl 12.00 på 
Maritimans dag uppvaktade Svens-
ka Fyrsällskapet Fyrskeppet Fladen, 
fyrskepp nr 29, genom att montera 
en minnestavla och utbringa ett fyr-
faldigt hurra för födelsedagsbarnet. 
Ordförande Esbjörn Hillberg höll 
tal och medlem nr 31 i fyrsällskapet 
Lars Zimmerman, som arbetat på 
fyrskeppet, skruvade fast den sista 
skruven på minnestavlan.Esbjörn Hillberg och Lars Zimmerman

Fladen fyrskeppsstation 1892-1969

Sex fartyg har tjänstgjort på stationen 

 1892-1899 Fyrskepp Nr 10B Fladen, vilket byggdes för placering på denna station. 
 1900-1900 Fyrskepp Nr 18 Reserv. 
 1901-1924 Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna. 
 1925-1925 Fyrskepp Nr 24 Reserv. 
 1926-1929 Fyrskepp Nr 32 Fladen, vilket byggdes för placering på denna station. 
 1930-1967 Fyrskepp Nr 10B Fladen. 
 1968-1969 Fyrskepp Nr 29 Ölandsrev. 
 1969 ersattes fyrskeppsstationen av Fladen kassunfyr. 

Fyrskepp Nr 10B Fladen, 1963
                 Foto: Vilgot Andersson

Fyrskepp Nr 29, som nu ligger i 
Maritiman i Göteborgs Hamn, 
har varit stationerat på Ölandsrev 
(1919-1951), på Hävringe (1952-
1967) och på Fladen (1968-
1969).

  Leif Elsby
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Fyrresan till Åland den 4-7 juni 2015
Del 1

Hildburg Berglund

(Dag 1) Rödhamn – Ledskärs båk – Nyhamn – Kobba Klintar - Marhällan
(Dag 2) Bogskär – Bogskärs båk – Flötjan – Lågskär

(Dag 1) 
Vi är en förväntansfull grupp på tjugu 
personer som väntar på Håkan Lindberg 
vid Åländska Segelsällskapets (ÅSS) ma-
rina i Mariehamns Västerhamn denna 
torsdag förmiddag. Kvällen innan har vi 
fått veta att fyrprogrammet måste kastas 
om p.g.a. den hårda blåsten. Så nog fun-
derar vi litet till mans hur många fyrar 
vädrets makter slutligen kommer tillåta 
oss få se. 

Men denna soliga, om än blåsiga dag, 
börjar vi med lunch på ÅSS Paviljongen. 
God mat i vacker omgivning är en ut-
märkt grund när man ska ut på sjön! 
Håkan, som under många år varit ÅSS 
kommodor, underhåller med anekdo-
ter och historisk bakgrund om platsen. 
Klockan 12 går vi ombord i de två båtar-
na som ska ta oss runt: Bengt Granberg 
med M/S Felicia och Mats Sjöström 
med ”ÅL 5633”, som tidigare gått som 
förbindelsebåt mellan Gotska Sandön 

och Fårösund. Dagens tur blir Rödhamn 
– Nyhamn – Kobba klintar - Marhällan.

Rödhamn
Vår första anhalt är Rödhamn eller Rödan, 
som är själva hamnen som ligger insluten 
av öarna Långö, Gloskär och Rödö. Ända 
sedan medeltiden har fartyg funnit lä och 
skydd här. Idag arrenderas Långö av ÅSS 
som har sin medlemshamn och en gäst-
hamn här. Håkan pekar ut några svartha-
kedoppingar som bonus när vi ska iland. 
Anette Gustafsson i hamncaféet förser 
oss med ljuvligt hembakat fika i solskenet. 
Och så hon kan måla! Vi hinner en snabb-
titt på utställningen i boden bredvid. Jag 
faller för hennes bok ”Loggbok från Röd-
hamn” som får följa med hem. 

Håkan guidar oss runt ön med lots-
stugan och museet. Ett fantastiskt kom-
plement till de fina informationstavlor 
som finns strategiskt utplacerade. Han 
berättar initerat och personligt - tänk om 
man kunnat spela in alla fina berättelser! 
Allt är välskött, fridfullt och idylliskt med 
försommarblomster bland klipporna och 

Äventyret börjar i Rödhamn med instruk-
tioner från researrangören Håkan Lindberg.

Foto: Anders Unosson

Rödhamns lotsstuga    Foto: Anders Unosson
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solglitter på vågorna. Men under lång tid 
var här intensiv sjöfart och mötesplats 
när det stora kronofaret mellan Sverige 
och Finland passerade Rödhamn, den 
första hamnplatsen som skyddade för alla 
väder när man kommit över Ålands hav.

Rösen och sjömärken som finns på 
både Långö och Rödö är inte äldre än 
140 år. Under Krimkriget 1854-56 rev 
myndigheterna ner alla sjömärken för 
att försvåra navigeringen för den eng-
elsk-franska flotta som opererade i de 
åländska vattnen. På Rödö finns rester av 
ett så kallat sjöfararkapell. De var vanliga 
längs farlederna under medeltiden.

Lotsar stationerades på Långö på 
1820-talet fram tills lotsstationen las ner 
i slutet av 1920-talet. Lotsstugan byggdes 
på öns högsta punkt och idag står där en 
kopia. Den nya stugan har byggts som 
klubbhus för ÅSS. De övriga byggnaderna 
hör alla till den radiofyr som var i drift här 
åren 1937-1970. Det vitmålade maskin-
huset är idag ett litet museum. Rödhamns 
radiofyr är troligen den enda i Finland 
med bevarad originalteknik från 30-talet. 

På Gloskär finns rester av byggnader 
från krogen/gästgiveriet som fanns på ön 
från 1750-talet till 1920-talet. När ång-
fartygen blev fler och farleden mellan 
Finland och Sverige fick en annan sträck-
ning minskade Rödhamns betydelse och 
krogrörelsen tynade bort. 

Från Rödhamn ser vi också Ledskärs 
båk. Här fanns en båk redan 1746 som 
förstördes under 1808-09 års krig. En ny 
båk av trä byggdes, men den rasade ihop. 
Nuvarande båk av sten byggdes 1948.

Nyhamn
Vi fortsätter till Nyhamn, eller Lilla Båt-
skär som holmen heter. I området finns 
kraftiga magnetiska störningsfält som gör 
kompassen vilseledande. Här har därför 
funnits en fyr åtminstone sedan mitten 
av 1700-talet. På 1950-talet blev området 

intressant för utvinning av järnmalm och 
ett gruvschakt byggdes. Fyren fick då sin 
placering på gruvtornet. Nyhamn var ock-
så en lotsstation som las ner så sent som 
1988. Lotsstugan låg på Stora Båtskär.  

Det känns både roligt och vemodigt 
att minnas när vi var inblåsta här i mit-
ten av 80-talet och fick tillfälle att träffa 
lotsarna. Tordmular och tärnor som vi 
såg då finns kvar än idag. Men lotsarna 
är borta och fyren släckt och nertagen 
sedan 2007. I stället har Båtskären bli-
vit bas för ett vindkraftverksprojekt som 
ska producera c:a 17 procent av Ålands 
årselbehov. Två unga män är här för en 
servicerunda av de sex vindkraftverken. 
Det ger oss också möjlighet att – på egen 
risk –besöka fyrtornet/gruvschaktet som 
annars inte är tillgängligt.

Kobba Klintar - Marhällan
På väg från Nyhamn till Kobba Klintar 
skymtar vi Rödhamn en sista gång. Det 
ger en fin känsla för hur fyrplatserna 

Nyhamns gruvtorn med fyren på toppen.
Foto: Hildburg Berglund
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och de gamla sjövägarna hänger ihop. 
Framme på Kobba Klintar välkomnas 
vi av Birgitta ”Titti” Ström som ordnat 
en härlig middag för oss. Där finns lax, 
potatissallad och mycket annat gott, och 
förstås ”Kobba libre” för den som vill. 
På det kaffe och ålandspannkaka. Och 
den fantastiska utsikten därtill – man 
bara njuter. Vi får en uppvisning i gott 
sjömanskap när Albanus, med en grupp 
utländska diplomater från Helsingfors 
som också ska besöka ön, tar sig in i den 
lilla hamnen genom det trånga inloppet. 

Så är det dags att gå till lotshuset där 
Ralf Ström (Tittis make) väntar för att 
berätta om lotsplatsens historia. När Ma-
riehamn grundades 1861 var en förutsätt-
ning för stadens utveckling att få till en 
välbesökt och väl fungerande hamn. För 
att assistera in fartygen till Västerhamn 
fick staden redan 1862 egen lotsplats 
med en lotsstuga ute på Kobba Klintar. 
Lotsarna på Kobba Klintar lotsade också 

fartyg till Rödhamn. En viktig lotsfunk-
tion var också att sköta om utprickning av 
farlederna. Ralf avslutar guidningen med 
en visning av mistlurens maskineri. Han 
kör igång, och sakta men säkert får han 
mistluren att brista ut i ett magnifikt bröl 
som väller ut över Ålands hav.

Det fanns också tidigt en båk som 
sjömärke på Kobba Klintar, men den 
revs 1954. Nu finns här sedan 2012 en 
fantastisk rekonstruktion av båken tack 
vare ett stort engagemang av entusiaster 
i föreningen Kobba Klintars Vänner. (För 
den intresserade finns på YouTube en 
intervju med Rune Karlsson ”Båken på 
Kobba Klintar” från 26 maj 2014.) Till 
skillnad från den gamla båken har den 
nya panoramafönster och inredning, och 
hyrs ut som lokal för olika evenemang.

Vädret skiftar snabbt och himlen är 
dramatisk med virvlande skyar och regn 
vid horisonten. Vi står och tittar ut på 
Marhällans svart- och rödrandiga fyr. Det 

Kobba Klintar med den 2012 nyuppförda båken.                             Foto: Anders Unosson
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är lätt att förstå att många fartyg, trots 
närheten till lotsstationen på Kobba Klin-
tar, led skeppsbrott här innan fyren bygg-
des 1938. Beslutet att bygga fyren togs 
efter den tragiska förlisningen i december 
1933 av barkarna Plus och Fred.

Det är mycket att begrunda på åter-
färden medan Bengt och Mats tar oss 
trygga och välbehållna tillbaka till Ma-
riehamn. Håkan berättar att vi imorgon 
ska försöka ta oss till Bogskär.

(Dag 2) Bogskär
Vi börjar ana att gårdagen, med sovmor-
gon och mat i mängder, bara varit en 
mjukstart inför vad som komma skall. 
Idag gäller avfärd klockan 08.00 från 
Västerhamnen. Och det blir en rivstart: 
3 timmars båtfärd 70 km rätt ut i havet 
syd från Mariehamn. Vårt mål är Bog-
skär, Finlands sydligaste punkt. 

Vädret är helt fantastiskt, strålande 
sol och lugna vatten. Timmarna går och 
vart man än ser är det bara vatten. Så 
en silhuett vid horisonten – nej, det var 
Svenska Björn. Och så vatten och åter 
vatten. Men så ser vi till slut Bogskär, en 

otroligt liten kobbe mitt i ingenting. Vi 
tar ett ärevarv runt ön för att kunna be-
undra fyren från alla håll, och mot hori-
sonten ser vi Bogskärs båk.

Trots att det är lugnt, gungar det bra 
runt klipporna av gammal dyning. Men 
våra fantastiska skeppare lyckas sätta 
stäven till så vi kan komma iland. Det 
känns stort! 

Försiktigt tar vi oss runt på tokhala häl-
lar. Ur en naturlig klippbassäng sticker en 
nyfiken säl plötsligt upp sitt huvud. Den 
försvinner lika plötsligt för att sen dyka 
upp igen då och då. Tärnorna på klipphäl-
larna är naturligt, men att plötsligt också få 
se en liten tätting här - fantastiskt! 

Vi lämnar Bogskär helt lyriska över be-
söket. Att vi fick ha sån tur med precis allt.

Flötjan
Eftersom Flötjans klippor är om möjligt 
ännu halare än de på Bogskär nöjer vi oss 
med att cirkla runt och bese fyren och 
skäret från båtarna. Även här ser vi säl, en 
orädd unge ligger kvar på sin klippa i solen.

Flötjan är Finlands yttersta utpost 
mot Sverige i riktning västsydväst. Under 

Landstigning på Bogskärs hala klippor.                                            Foto: Hildburg Berglund
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1800-talet gick gränsen mellan Sverige 
och Finland rakt över klippan. Gräns-
pålen finns bevarad på Ålands Museum. 

1901 uppfördes ett kummel, som 
höjdes 1918 men fortsatt var känsligt 
för isskruvning och överslående sjöar.  
1953 byggdes en modern betongfyr till 
sex våningars höjd. Det nya tornet fick 
en modernare roterande gasanläggning 
från AGA med automatiskt byte av 
glödstrumpa, och en lysvidd på 15 NM. 
I tornet fanns också en fjärrstyrd mistlur. 
Fyrens anordningar fjärrstyrdes först från 
Lågskär, men automatiserades helt 1959.  
På 1990-talet ändrades fyren för soldrift 
varvid lysvidden sjönk till 10 NM.

Lågskär
Från Flötjan är det inte långt till Lågskär, 
vår sista destination för dagen. Vi går 
förbi Lågskärs fyr till holmens sydöstra 
sida där båtarna skickligt tråcklar sig in 
bland stenar och undervattensgrund och 
förtöjs. På klipporna bullar Mats upp en 
härlig lunch som hustru Yvonne ordnat 
åt oss. Matiga mackor, massor av frukt 
och kaffe. Gissa om det smakar!  

Sen blir det promenad tvärs över ön 
till fyren. Litet kämpigt är det, men väl 
värt besväret. Hundloka, mandelblom, 
styvmorsviol, förgätmigej, gräslök, vat-
tenklöver och mycket mer. Tärnor som 
störtdyker. Finns det något vackrare än 
utskärgård i sommarblom mot en fond 
av solbelyst hav? Väl framme vid fyren 
vilar vi en stund, innan vi klättrar upp 
för att njuta en vidunderlig utsikt.

Lågskär gör skäl för sitt namn. Redan 
1696-talet byggde man den första båken 
och 1840 tändes den första fyren. Låg-
skärs båk och fyr har inte bara haft ett 
utsatt geografiskt läge att kämpa mot, 
utan har också ett flertal gånger för-
störts av krigens härjningar. Nuvarande 
fyr byggdes 1920. Den var bemannad 
fram till 1961, men drivs idag av solcel-
ler. Efter att fyrpersonalen flyttat ut fick 
Ålands Fågelskyddsförening tillstånd att 
använda byggnaderna mot att de utförde 
underhåll på dem. Utöver observationer 
utför man omfattande ringmärkningar. 
På Lågskär har Finlands största koloni av 
silvertärna sin häckplats, och hela ön är 
ett ”Natura 2000”-område.

Flötjans fyr                                                            Foto: Anders Unosson
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Vårt återtåg till båtarna går på - något 
trötta ben - via gamla hamnen som idag 
bara har ett djupgående på 50-60 cm. 
Hemresan till Mariehamn sker i sol och 
på det hela underbart väder. Det blir en 
värdig avslutning med middag på ÅSS 
Paviljongen, där vi njuter av sommar-
kvällen tillsammans med alla som firar 
skolavslutning! För alla utom våra tappra 

Lågskärs fyr byggd 1920.                                                                Foto: Hans Sundberg

Lågskärs lins              Foto: Hans Sundberg

båtförare som avslutar dagen med ytter-
ligare en timmes gång till Käringsund, 
där vi ska ses nästa morgon.

Anm.: P.g.a. artikelns längd är den uppde-
lad på två nummer av Blänket. 
Del 2 kommer i Blänket 2016:2.

                                     Redaktören

Dalén-blandare             Foto: Hans Sundberg
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många 
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav. 
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är 
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla. 

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

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

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

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

      Esbjörn Hillberg

Hur gör man för att få en artikel/notis publicerad i Blänket?
Jo, du kontaktar redaktören (kontaktuppgifterna står på omslagets insida) via brev, 
telefon eller mail. Manuskripten kan vara i elektronisk form eller handskrivna. 
Det gör inget om det finns stavfel eller att grammatiken haltar något. Det ordnar 
sig, huvudsaken är innehållet. Artiklar i elektronisk form skall lämnas som 
icke låsta Word-filer. Eventuella bilder skickas separat antingen som 
papperskopior (som Du får tillbaka efter skanning) eller som jpg-filer. 
Bilderna måste ha en upplösning som är godtagbar för tryckning, c:a 300 dpi. 

Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. Då artikeln accepterats 
startar en brev-/mailväxling till dess att vi båda är nöjda med resultatet. 
Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna hålls. Tro det eller ej men 
varje tidning innebär flera månaders arbete innan den går i tryck. 
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
      Maria Elsby
      Redaktör
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Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att sätta in pengarna på vårt PG konto nr 
1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer tröjor var vänlig 
kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och 
modell. Portot inom Sverige är inkluderat i alla priser, 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 45:-, ej medlem 55:- (tilläggsporto:  
Europa 15:-, utom Europa 20:-)
Klubbnål i emalj med logo 40:- (tilläggsporto utomlands 10:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 40:- (tilläggsporto utomlands 10:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 20:- (tilläggsporto utomlands 10:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 20:- för alla 6 (tilläggsporto utomlands 
10:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 120:- (tilläggsporto: Europa 15:-, utom Europa 20:-)
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:-)

Ett medlemskap eller kanske klubbmärken, tröjor m.m.

Vi hjälper d
ig g

ärna 

med julklapparna

Julen är 
snart här!!!
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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. 0705-824828
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. 0704-672473

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. 0704-672473
  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. 0705-680831
 Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 0733-977391
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
 Enskild medlem bosatt utomlands 300 SEK, 35 EUR, 40 US$ eller 25 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.



52 Ystads fyr 150 år
 Foto: Leif Elsby


