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Ordförandens sektor

Tack

När du läser detta bör Svenska Fyrsällskapet ha fyllt 
20 år (5:e oktober 2016). Jag börjar därför min sektor 
med att framföra mitt stora TACK till er alla som har 
gjort våra första 20 år till en framgångssaga. TACK 
till alla under åren valda ledamöter i vår styrelse, våra 
kommittéer, våra funktionärer och andra som har lagt 
ner mycket tid för att bygga upp och göra vår verksamhet så bra och omfattande. 
TACK till alla medlemmar för allt ert stöd. TACK till alla lokala fyrföreningar för 
att ni är medlemmar i Svenska Fyrsällskapet och hjälper oss med den Internationella 
Fyrdagen. TACK till Sjöfartsverket för att vi får låna era fyrar, för allt ert stöd, er 
hjälp och ett synnerligen bra samarbete. Samt slutligen TACK till min fantastiska fru 
Ulla för ett enormt stöd, för all hjälp var dag och för att du har stått ut med att jag 
tillbringar så mycket tid med Fyrsällskapets verksamhet.

Jag är mycket glad och stolt över vad vi tillsammans har lyckats skapa under vår tju-
goåriga verksamhet. Vi är världens per capita överlägset största nationella fyrsällskap. 
Vi har publicerat 70 nummer av vår populära tidning Blänket. Vi har arrangerat drygt 
600 föreningsträffar med sammanlagt c:a 23.000 deltagare. Vi slår nästan årligen vårt 
tidigare världsrekord med antal besökare på den Internationella Fyrdagen (detta år 
kom 17.385 besökare) och har sammanlagt sedan vi startade 2003 haft c:a 122.000 
besökare. På vår mycket välbesökta hemsida har vi skapat kanske världens största 
fyrlexikon och vi bygger upp ett register som kommer att innehålla all svensk fyrper-
sonal sedan våra fyrar först bemannades. Vi har publicerat fyrböcker, fyrkortlekar och 
fyrbroschyrer. Vi har hittills uppvaktat 35 fyrar som vi monterat vår minnesplakett på 
när de fyller jämna 50 år fr.o.m. sin 100 årsdag. Vi har återtänt ett antal större fyrar.

Jag tror och hoppas att vår aktiva verksamhet ökar kännedomen om de svenska fy-
rarna för de utgör ett unikt maritimt kulturarv som bara måste bevaras. Jag tror också 
att vi bara har skrapat på ytan av svenskarnas fyrintresse och att intresset kommer 
att öka. Jag beklagar att staten, trots att de har utrett fyrarnas framtid under 15 år, 
inte ännu har fattat något beslut i frågan. Lyckan brukar stå den djärve och energiske 
bi. Vi ger inte upp och Svenska Fyrsällskapet fortsätter att förankra sin idé om att 
starta en Nationell Fyrstiftelse. Stiftelsen skall sedan successivt ta över och bevara 
Sveriges f.d. bemannade fyrplatser när våra myndigheter anser att fyrar inte längre 
behövs. Man lyckas bäst då arbete är roligt och intressant. Människor tycker att fyrar 
är intressanta och fascinerande. Jag är övertygad om att Svenska Fyrsällskapet med 
sin aktiva verksamhet och växande medlemsskara även kommer att lyckas med sin 
viktiga fyrbevarandeuppgift. Återigen TACK för de första 20 åren, fortsätt och hjälp 
oss i vår viktiga verksamhet.
      Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
Esbjörn har på sidan intill tackat oss alla som på ett eller annat sätt bidragit till 
Svenska Fyrsällskapets 20 framgångsrika år, men den som skall ha det största 
tacket är Esbjörn själv.

Tack Esbjörn för att du tog initiativet till att bilda Svenska Fyrsällskapet 
och sedan från första dagen arbetat hårt med att driva föreningen framåt.

Du har aldrig sparat dig själv utan hela tiden målmedvetet arbetat för våra fyrars 
bevarande. Ditt stora kontaktnät är ovärderligt och du har inte skytt någon möda 
att skapa nya kontakter och underhålla gamla. 

Från tidig morgon till sen kväll håller du igång med föreningsarbetet. Det vet jag 
som har praktiskt taget daglig kontakt och där man i arla morgonstund rycks från 
tidningsläsandet med orden ”va, sitter du inte vid datorn”. Så är det att ha med en 
sann entusiast att göra. Ingen tvekan om att vi har en ovärderlig ordförande som 
brinner för sitt ”ämbete” och för fyrarnas bevarande. 

Äntligen har jag fått det jag önskat mig i flera nummer av Blänket, d.v.s. en tek-
nisk artikel. Det sägs ju att droppen urholkar stenen och till slut blev det väl för 
mycket så Leif Elsby skrev samman ur ett äldre verk om flygfyrarnas betydelse. 
Flera har under årens lopp utlovat just teknikartiklar men få har hållit sitt löfte så 
öppna skrivbordslådan, plocka fram ditt alster och skicka det till mig.

      Maria Elsby

Fyrpersonalregistret 
Att säga, på fyrpersonalsfronten intet nytt skulle vara fel. Arbetet med att samla in 
nya uppgifter och kompletteringar till det befintliga registret har pågått hela tiden 
och synliggörandet på internet sker kontinuerligt. 

Det som inte har ändrat sig sedan sist är att sökfunktionen vad person beträffar 
fortfarande inte fungerar. Felsökning i programmet pågår, nu i vår medlem Johan 
Anderssons regi. Johan är optimistisk och det är jag också annars vore det lika 
bra att lägga av helt. Efter dryga 8000 timmar av ideellt arbete skulle det kännas 
fel att ge upp. Fortsätt därför att hjälpa mig med uppgifter om dina fyrsläktingar. 
Den info jag får från medlemmar och för all del också icke-medlemmar är väldigt 
värdefull och för det omfattande registret framåt.

Ett sätt att ändå ta sig fram i registret är att gå in via fyrplatsen. Namnlistan 
under varje fyr är klickbar och här kan man komma vidare. Lite knöligt men det 
går. En annan väg är att söka direkt i Google på namnet.

       Maria Elsby
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Minnesanteckningar ur Ella Marias dagbok
Ella Maria Apelgren i intervju med Kerstin Rauserk

Avfärden
Det var i slutet av mars månad 1918 
som vi flyttade till fyrplatsen långt ute 
i havsbandet. Några åkare kom tidigt 
på morgonen med hästar och kärror för 
att hämta våra flyttsaker. Snart var allt 
pålastat och med den stora bladväxten 
placerad högst upp, bar det så iväg ner 
mot hamnen. Vädret var råkallt och so-
len förmådde ännu inte tina upp isklum-
parna som låg kvar efter vinterkylan.

Nog kändes det spännande för oss 
där vi traskade efter flyttlasset, kanske 
mest beroende på att resan skulle före-
tagas med båt. Vår far hade fått tjänst 
vid fyren och för oss barn blev båtfärden 
den första kontakten med sjön.

Vid kajen låg en svartmålad skuta 
med namnet ’Selma’ målat i stora guld-
bokstäver på akterspegeln. Dyningarna 
utifrån sjön slog emot bryggan med ett 
kluckande ljud och en snål saltmättad 
vind svepte in över land. Vi huttrade och 
frös medan vi stod och väntade på att 
lastningen skulle bli klar. Så sattes mo-
torn igång och skepparen hojtade åt oss 
att gå ombord. Trossar och landgångar 
drogs in och med ett hest stånkande läte 
lade ’Selma’ ut från bryggan.

Vi stod kvar uppe på däcket så länge vi 
kunde se en skymt av den lilla staden. 
Kyrktornet var det sista som syntes men 
det försvann snart bakom berg och klip-
por. Sedan blev det mörkt och kallt och 
havet såg hotfullt svart ut.

Under däck fanns små britsar som vi 
fick krypa till kojs i och av vågskvalpets 
vaggande rytm föll vi snart i sömn.

Båtresan
Dagen därpå var havet förändrat. Vå-
gorna kom med höga fräsande ljud emot 
oss och kastade sig med ett rytande över 
holmar och skär. ’Selma’ krängde och slet 
i stormen och det gamla skrovet gav hela 
tiden ifrån sig de mest underliga läten i 
form av stönande pipande och knak-
ningar. De småsaker som vi tagit ner i 
kajutan låg och rullade omkring överallt 
på durken. Alla utom far blev sjösjuka 
och på eftermiddagen sade skepparen 
att vi hade råkat ut för en svår snöstorm 
och måste söka nödhamn.

Sent på kvällen nådde vi hamnen 
i ett litet fiskesamhälle. Befolkningen 
mötte på bryggan och en familj ordnade 
med rum för oss över natten. Men det 
blev in bara en natt som vi blev nödsaka-
de att taga emot dessa goda människors 
omvårdnad. I mer än en vecka rasade 
stormen likt en demon och piskade upp 
havet till ett vitt skum som med vinden 
fördes långt in åt land. På några dagar 
lärde vi oss alla att hysa den djupaste 
respekt för havet. 

Färden till Fyrön blev för alltid ett 
minne i vårt medvetande. Havet låg 
stilla som en spegelyta med små glitt-
rande krusningar i solskenet. Vi kunde 
vara uppe på däcket och försökte lära 

Staden man lämnade bakom sig på sin 
väg till Fyrön.
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oss alla benämningar på de olika sakerna 
ombord men sjömansspråket var nytt 
och svårt.

Motorn dunkade i jämn takt och vi 
körde förbi otaliga kobbar och skär som 
var utmärkta med prickar och kvastar i 
skarpa färger. Fiskebåtarnas besättning 
vinkade åt oss, ty enligt gammal sedvänja 
är det kutym att hälsa varandra vid möte 
på sjön.

Fyrön
Efter några dygn siktades det höga fyr-
tornet och fyrbåken. På så långt avstånd 
verkade ön som en liten klippa och åter-
igen tänkte vi på hur havet höjde sig i 
stormen. Men snart var annat att tänka 
på. Motorn tystnade med ett utdraget 
stönande och vi steg iland på bryggan. 
Ett par lotsar följde oss på vägen upp 
emot fyren.

Ön tog emot oss som en varm famn 
med solskimmer och strålande klar luft 
och från första stunden kom vi att älska 
denna plats och den lilla röda stugan 
som skulle bli vårt hem under många år 
framåt.

Här fanns inga hästar att tillgå utan 
allting fick köras med små rullekärror. 
Det var tungt och slitsamt och det tog 
flera dagar innan vi var riktigt installe-
rade. Bladväxten som farit mest illa av 
storm och kyla såg inte ut att trivas med 
alla nymodigheter. Efter att en längre tid 
ha fört en alltmer tynande tillvaro viss-
nade den till slut och kastades bort.

Första dagarna var fyllda med spänd 
förväntan inför allt nytt och ovant. Be-
kantskapen med de andra barnen var 
snabbt överstökad och så kom den da-
gen då vi fick följa med upp i fyren. 
Trappstegen var många och det tog en 
bra stund innan vi nådde tornet. Ute på 
altanen hade man en vidsträckt utsikt åt 
alla väderstreck. På långt avlägset håll 

syntes blåtonade berglandskap med små 
samhällen längst ner mot kusten. Inåt 
land reste sig en större stad med regn-
bågsfärgade, glimmande ljussken.

Bort över horisonen blinkade olika 
fyrar och fyrskepp och den stora lanter-
ninen här på ön, svarade med att ideli-
gen svepa runt, kastande det starka ske-
net långt ut över havet för att varna och 
vägleda sjöfarande från när och fjärran.

Om sommaren verkade ön större, 
med saftiga gräsängar och en prunkan-
de blomsterprakt i alla bergskrevor. De 
knotiga, vindpiskade träden grönskade 
och över hela ön spreds den för skär-
gården så säregna lukten av tång och 
tjära. Luften fylldes av fågelsången som 
genljöd i höga melodiska tongångar från 
buskar och snår.

Livet på Fyrön
Vi badade i vikens kristallklara, grön-
skimrande vatten med den mjuka, böl-
jande tången. Från den vita sandbottnen 

Fyr och båk på Fyrön.
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sträckte sjögräset sina långa gröna flikar 
ända upp över vattenytan.

Man sådde grönsaker och satte pota-
tis och som vanligt är i skärgården, göds-
lade man med den näringsrika jodhaltiga 
tången.

Nu hade far köpt en liten båt och 
fiskredskap. Vi fick hjälpa till med ryss-
jor och garn och kunde snart hantera 
åror och trossar. Senare på hösten följde 
hummerfiske och sjöfågelsjakt. Far var 
händig och tillverkade själv s.k. ’vättar’ 
i naturlig storlek. Efter att ha målats i 
fullt naturtrogna färger, placerades de i 
vattnet intill något skär och det dröjde 
inte länge förrän ejderflockar och änder 
slog ner för att stifta bekantskap med de 
ödesdigra lockfåglarna.

Mor skaffade kycklingar och så små-
ningom fick vi en hel hönsflock av svart 
manorka och vit leghorn och med den 
färgsprakande tuppen sprättigt stoltse-
rande runt sitt revir.

Till midsommar klädde vi majstången 
med asp och rönnlöv. En lång båtshake 
fick tjänstgöra som stång och den blev 
vackert dekorerad med band och kran-
sar i alla färger. Vi fick bara lov att plocka 
maskrosor och de lyste som små solar i 

det gröna bladverket. Någon spelade 
dragspel och snart var alla med i ringdan-
sen och sjöng och trivdes tillsammans.

Besök på Fyrön
En av helgdagarna lade en stor båt till 
vid bryggan. Frälsningsarmén hade in-
bjudit krigsinvalider på en sjötur till ön. 
Synen av alla dessa unga män, av vilka 
en del var svårt lemlästade, etsade sig för 
alltid in i minnet. Flera av dem fick bäras 
över landgången men många ville klara 
sig själva och hoppade på kryckor och 
käppar bort till den stora ängen. Sjuk-
systrarna dukade fram mat och kaffe och 
hjälpte till överallt där så behövdes.

De stora blåsinstrumenten glän-
ste och glimmade som guld i solskenet 
med ett starkt bländande sken. Sången 
och musiken ekade mellan bergen och 
blev till en stämningsfylld symfoni som 
dröjde sig kvar i dalsänkan långt efter att 
dessa främlingar åter dragit bort.

Lotsbarnskola
En ny upplevelse för oss inleddes på hös-
ten i och med att vi fick skola till ön. Alla 
mötte upp på bryggan för att hälsa den 
första lärarinnan välkommen. Första året 
var vi endast två elever men vi lärde oss 
snart att läsa ur Sörgården och Önnemo. 

Fadern som fyrbiträde på 
Fyrön.

Undervisning i lotsbarnskolan på Fyrön.
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Vår fröken som var stadsbo, anpassade 
sig genast efter livet på ön och blev en 
kär välkomnad gäst hos alla. 

Den första examensdagen kom för-
samlingens kyrkoherde med sina kon-
firmander ut till ön för att närvara vid 
den lilla ceremonin. Alla kunde inte 
rymmas i den lilla skolsalen utan fick 
stanna utanför, vilket inte hindrade att 
man stämde in i ”Den blomstertid nu 
kommer” med sina lungors fulla kraft. 
Vi två elever kände oss betydelsefyllda 
och högtidliga efter att ha rätt besvarat 
frökens frågor.

Höststormar
Under höstperioden blev ibland stormen 
fruktansvärd i styrka och höll ön i ett 
järngrepp. De små vindpiskade träden 
tvingades att böja sig allt djupare mot 
marken i tyst ödmjukhet mot övermak-
ten. Som en ogenomtränglig vägg låg ett 
tätt lager vitt skum från bränningarna. 
Lämnande efter sig stora saltfläckar på 
fönster och stugväggar. Och det var av 
nöden påtvingat med s.k. ledwirar att 
hålla ett stadigt tag i för att över huvud 
taget kunna förflytta sig längs de smala 
vägarna.

Efter en synnerligen svår stormnatt 
hade vår brygga försvunnit med både 
båten och hummersumpen. Det blev 
en svidande förlust för far som använde 
all sin fritid till jakt och fiske. Hummern 
såldes mestadels till staden och gav ett 
gott tillskott åt hushållskassan.

Kriget var slut och sjöfarten med 
främmande länder började bli mera nor-
mal igen. Stora ångbåtar strök tätt förbi 
öns klippor och vi kunde vinka åt be-
sättningen ombord. Kolbåtarna med sin 
svarta last blev ett allt vanligare blickfång. 
Alla båtar måste ha lotsning och den lilla 
lotsbåten fick gå ut i det svåraste väder.

En av lotsarna fick med sig en liten 

kattunge från amerikabåten, men den 
trivdes inte i lotsstugan utan kom hem 
till oss där den snart gjorde sig hemma-
stadd. Vi döpte den till Mississippi och 
den blev vår allra käraste lekkamrat un-
der många år och följde med oss på våra 
strövtåg utmed ön.

Jul- och nyårsfirande
Några dagar före jul kom ’Selma’ med 
ved och koks för vinterbehov. Skeppa-
ren hade tagit med en julgran åt oss. Vi 
klädde den med bomull och glitter allt 
medan doften av granbarr gjorde oss 
högtidligt stämda till sinnes.

På julafton dukades julbord med 
grishuvud och risgrynsgröt ty enligt 
gammal sedvänja skulle de lotsar som 
tjänstgjorde under helgen, bjudas hem 
till familjerna för att doppa i grytan och 
smaka på julmaten.

Efter nyåret hade isen lagt sig och så 
långt ögat nådde såg man bara detta vita 
kompakta täcke över havet. Isbrytaren 
höll ångbåtsrännan öppen och vi fick gå 
dit med kälkar för att hämta post och 
proviant.

Far borrade hål genom isen och pilka-
de torskar som frös till stela isklumpar så 
snart de kommit upp ur vattnet. Det var 
bitande kallt och frostigt och någon läng-
re stund kunde man inte vistas utomhus. 

Omkring Knutdagen samlades alla 
barnen för att bära ut julen. Den torra 
rödglänsande granstammen bars ut för 
trapporna under sång och hurrarop. Var 
och en av oss förärades en strut med 
knäck. Efter några år urartade dessa små 
barnkalas till riktiga julfester för både 
barn och vuxna. Vi lärde oss olika le-
kar och sjöng visor samt folkdanser var 
mycket omtyckt.

Nu kunde man köpa apelsiner och 
nötter och det hände ibland att man 
från någon bananbåt kastade ner klasar 
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på lotsbåtens däck. Skalen var alldeles 
gröna och det tog flera veckor på spis-
hyllans värme innan frukten var så mo-
gen att den gick att smaka.

Nya grannar
Nästa sommar flyttade en familj med sju 
barn in i andra huset och då skolan bör-
jade var vi åtta elever. Fröken skötte alla 
klasserna alltifrån småskolans första till 
folkskolans sista årgång. Hon kallade oss 
vildingar vilket säkerligen var befogat ef-
tersom vi nog i mångt och mycket fick 
växa upp som riktiga naturbarn.

Gymnastik med lek och idrott stod 
det på schemat då vi radade upp oss på 
skolgården, varpå fröken kommende-
rade: höft fäst - knäna böj - på tå häv 
- uppåt sträck - nedåt sänk. Armar upp 
och nedåt sträck - magen in och bröstet 
ut - och så var gymnastiken slut för den 
gången.

Ofrånkomligt var strider och oenig-
heter som uppstod barnen emellan och 
någon gång kunde också föräldrarna bli 
indragna vilket gjorde att umgänget blev 
stelt för någon tid. Men snart skingrades 
ovädersmolnen och sinnena dämpades, 
för alltid hände något nytt som gjorde 
att man inte längre såg så stort på det 
föregående. 

Med jämna mellanrum hämtades 
barnmorskan från land och i och med 
hennes ankomst med den obligatoriska 
svarta väskan, gjorde nya små familje-
medlemmar sitt intåg i stugorna.

Nu hade fyrpersonalen fått egen mo-
torbåt och det blev lättare att komma till 
fastlandet för att handla. Tidigare hade 
man fått lita helt till lotsbåten som nu bara 
behövde taga med sig mjölk och post. 

Kossan kommer till Fyrön
En vårdag återkom ’Selma’ och med om-
bord hade skepparen denna gången en 

stor svartfläckig kossa med kraftiga horn 
i pannan. Hela dagarna gick den om-
kring och betade av det saftiga gräset på 
ängen som växte friskt och grönt. Till att 
börja med följde vi den på avstånd men 
den visade sig vara godlynt och vår rädd-
håga försvann allt efter som den bligade 
på oss med bruna bedjande ögon.

Efter en lång gråkall vinter var det 
åter dags att rekvirera ’Selma’. Denna 
gången  fick ön uppleva ett rytande och 
bölande som hotade att överrösta mist-
luren i styrka. En best med nosgrimma 
och skygglappar för ögonen hade gjort 
sin entré för att betyga vår kossa sin 
uppskattning. Barnen fick hålla sig in-
omhus och genom fönstren fick vi se 
hur monstret for omkring och bökade 
och sparkade upp allt som fanns i de 
små planteringarna. Alla drog en suck av 
lättnad när den bålde friaren väl var pla-
cerad ombord på ’Selma’ igen för åter-
färden till fastlandet.

När den lilla kalven sedan föddes 
syntes idyllen fullständig och vi hade 
fått en ny liten kelgris att hålla av. Vi fick 
behålla kossan hos oss i många år. Ibland 
spelade den oss riktiga spratt som då den 
tuggade i sig en hel tvätt som någon lagt 
över buskarna till torkning. Men efter en 
sjuklig vinter med mässling och kikhosta 
grasserande i stugorna drabbades också 
vår kossa av en egendomlig sjuka. Vete-
rinären som tillkallades kunde inget göra 
för att bota. ’Selma’ fick åter göra en färd 
till ön för att hämta kossan till slakthu-
set. Det var med stor sorg vi såg den gå 
över landången och någon ny kossa kom 
aldrig till ön.

Ovälkomna gäster
Men mindre välkomna gäster hade in-
stallerat sig på ön efter att en gammal 
skuta förliste utanför klipporna. Lots-
båten räddade de nödställda sjömännen 
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och skeppsråttorna övergav i all hast det 
sjunkande skeppet och begav sig sim-
mande iland. De var stora brunfärgade 
exemplar som snabbt började göra åver-
kan på allt de kom över. På en enda natt 
var fisken på torkarna försvunnen och 
kycklingar var också ett begärligt byte 
för dessa rovlystna skadedjur. När inga 
utrotningsmedel syntes hjälpa bestäm-
des att igelkottar skulle inplanteras och 
lotsbåten hade med sig en låda små fina 
ungar som släpptes ut i terrängen. Efter 
detta experiment blev det slut med bar-
fota springet över stock och sten. Över-
allt riskerade man att trampa på någon 
av dessa små vassa taggar.

Åren rinner iväg
Dagar och år försvann i omväxling med 
både glädje och sorg. Efter isande kalla 
vintrar följde vår och sommar med le-
ende naturscenerier. Höststormarna 
avlöste varandra, havet kom vältrande 
emot oss med dånande kraft och hotade 
att svälja allt i sitt jättegap.

Det var en mörk stormnatt som lot-
sarna upptäckte en ångare med blossen 
tända. Sjöhävningen var svår och den 
lilla lotsbåten gjorde ideligen försök att 
äntra upp längs fartygets läsida. Men i 
samma ögonblick som lotsen stod i be-
grepp att ta språnget upp mot lejdaren, 
slog en störtvåg över och krängde lots-
båten tillbaka. Lotsen tappade fotfästet 
och föll ned mellan båtarna och försvann 
i de vredgade sjösugningarna. I flera 
månader sökte lotsar och öborna längs 
ständerna men den så tragiskt omkomne 
lotsen påträffades aldrig.

En gång om året kom lotskaptenen 
ut till ön för att inspektera fyren och stu-
gorna. Hela ön var då städad och uppe i 
fyrtornet glänste stänger och mässings-
lyktor efter allt putset. Det blänkte som 
riktigt guld. Fyrpersonalen stod upp-

sträckt i stram givakt och gjorde honnör 
då överheten steg iland från lotsångaren. 
Flaggorna var hissade på öns två stänger 
och med stilla förundran stod barnen av-
sides och bevittnade med vilken värdig-
het personalen uppbar sina uniformer.

Det hade blivit på modet att använda 
s.k. flugfångare för att få bukt med tång-
flugor och andra flygfän. Man hängde 
upp dessa kletiga fångstband här och var 
men eftersom det var lågt i tak kunde 
det inte undgås att flickornas långa flätor 
fastnade, med påföljd att håret blev fullt 
av både flugor och klister. Så småningom 
hamnade dessa klibbiga slanor på sophö-
gen och en dag fick öborna se en syn som 
väl aldrig förr skådats. En av våra hönor 
hade fastnat i klistret och under högljutt 
skrikande och kacklande bar det iväg 
över sten och moras med flugfångaren 
i bakdelen likt en komet. I ren sympati 
följde hela den nyfikna hönsflocken efter 
i flygande fläng och det tog flera timmar 
innan någon kunde befria det stackars 
utsatta djuret och få slut på det flaxande 
oväsendet.

Efter flugfångstperioden beslöt de 
äldsta flickorna att klippa av sina långa 
flätor, och det dröjde inte länge förrän de 
minsta följde deras exempel. Det hade 
blivit modernt med kort, bobbat hår och 
en av lotsarna som var händig fick agera 
frisör. Mor tog vara på de långa hårstråna 
och blandade med ullgarn som hon se-
dan stickade vantar av till vinterbehov.

Radion kommer till Fyrön
En fantastisk upplevelse fick vi vara med 
om då fyrpersonalen köpte en kristall-
mottagare. Det var helt förunderligt 
med denna lilla glasbit som förmed-
lade radioprogrammen från Stockholm- 
Motala. Allt gick snabbare nu och efter 
bara några år hade alla familjerna skaffat 
radiomottagare med batteriladdning och 
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hörlurar. Vi var så många hos oss och fick 
alltid dela på lurarna.

Med tiden kunde man så köpa hög-
talare som kopplades till apparaterna. 
Far köpte en grammofon med en jätte-
stor tratt och det blev vanligt att träffas 
hos varandra om kvällarna för att dansa 
och sjunga.

På några år skedde stora förändringar. 
De äldsta barnen konfirmerades och gav 
sig av hemifrån. Pojkarna tog hyra till 
sjöss och flickorna fick söka arbete inåt 
land. Familjerna blev mindre och alltme-
ra sällan kom de vuxna barnen på besök 
hem till ön.

Materialvård
Om vintrarna skulle alla sjömärken, kvas-
tar och prickar tagas upp ur vattnet för 
att skrapas och målas tills de sattes i sjön 
igen efter isläggets period. Varje höst kom 
därför ett arbetslag som inkvarterades i 
prickeskjulet. Det var gladlynta skojfriska 
karlar som under skratt och glam skra-
pade bort skaldjur och skälor samtidigt 
som de rent bokstavligt satte färg på den 
vardagliga enformigheten.

En ö för upptäckter
Vi fortsatte med våra upptäcktsfärder 
åt alla väderstreck och längs med strän-
derna för att vraka. Efter varje storm-
period flöt en hel del brännbart iland 
och familjerna hade var sin vrakhög där 
de samlade stockar och brädbitar som 
sedan fick släpas hem över bergen för 
att användas som bränsle.

Så en dag upptäckte vi grottan och 
vår glädje kan inte beskrivas. Den bar tyd-
liga spår efter stenålderstiden. Vi hittade 
olika slag av verktyg och yxor som tillver-
kats av flintsten. Längs utmed väggarna 
stod stenpallar uppställda och i mitten 
låg en jättestor stenbumling som säkerli-
gen hade använts till bord. Det var intres-

sant och samtidigt kusligt så vi var alltid 
flera stycken då vi kröp in genom den 
långa, mörka och fuktdrypande ingången. 

Under en lång tid hade vi grottan till 
ett hemligt lekställe. Det var spännande 
och satte vår fantasi på nervpirrande 
prov. Nedanför bergpallen fanns otaliga 
runskrifter och hällristningar i form av 
olika djur och vikingaskepp.

I närheten av fyren fanns en labyrint 
som bestod av stora, slingrande rundlar 
uppbyggda av stenar. Vi var strängeligen 
förbjudna att vidröra eller flytta på någon 
sten. Det var ett intressant tidsfördriv att 
gå runt och försöka hitta vägen ut. I gång-
na tider användes labyrinterna som ett 
slags spådomsvarsel. Om sjömännen hit-
tade rätta vägen ur labyrinten utan att gå 
fel kunde de lugnt bege sig ut på havet. I 
annat fall stannade de säkerligen hemma 
eftersom skärgårdsbor i alla tider haft en 
vidskeplig läggning.

Hemlängtan
Vintrarna i staden tycktes inte så bitande 
isiga som vi var vana vid, kanske beroen-
de på att alla ljusen gav en vision av sol 
och värme. Men när sommaren stod för 
dörren gnagde hemlängtan i oss och det 
var med en hänförande känsla av förvän-
tan som vi under semestrarna återvände 
till ön och klipporna. Dessa blankspolade, 
sammetsmjuka, rena klipphällar i havs-
bandet, av främlingar känt som ett hårt, 
kargt och frånstötande område, blev för 
oss ett skönhetens sommarparadis.

Nu när vi var vuxna hade ön krympt 
och de gamla knotiga träden som alla 
böjde sig åt samma håll i skydd för vin-
den, syntes ännu krokigare än vi mindes. 
Men de saftiga gröna gräsängarna bredde 
som förr ut sina svala mjuka mattor likt 
ett välkomnande famntag och vi kände 
oss hemma igen. Än en gång upplevde vi 
på nära håll naturens skiftningar med den 
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sagolika fägringen i den lugna och rofyll-
da atmosfären. Fåglarna återkom ständigt 
varje år och inrättade egna BB:n för att 
kläcka och fostra sina ungar tills det blev 
dags för flyttning igen på hösten.

Med fågelsträcken följde alltid tra-
gedier. I den täta höstdimman styrde 
fåglarna rakt emot fyrljuset och slog i 
den hårda stenkupolen. Det är alltid i 
skymningen som fåglarna sträcker och 
på morgnarna låg det fullt av små döda 
fågelkroppar nedanför fyrtornet. 

Åren rann undan i vardaglig rytm. 
Personalen vid fyren avgick allt efter 
uppnådd pensionsålder. Emellanåt kom 
barn och barnbarn på besök och för 
någon tid blev det åter liv och rörelse i 
stugorna.

Ännu ett krig
Så en dag angjorde ett stort krigsfartyg 
bryggan för att landsätta kustsignalister 
som skulle övervaka stränderna. Ett nytt 
krig hade blossat upp efter mer än tjugo 
års vapenvila. Mor åtog sig matlagningen 
för mannarna, en syssla som hon fick hål-
la på med under fyra långa, dystra orosår.

Någon enstaka gång kom ett med-
delande från våra sjöfarande pojkar som 

under kriget gick i konvojernas långa 
led. Om nätterna syntes bortåt horison-
ten skarpa ljussken och man hörde det 
dova, spökliknande ljudet av mullrande 
krevader från kanonsalvornas eldgivning.

Vintrarna var under dessa krigsår 
fruktansvärt hårda. Det var ont om 
bränsle och de små husen förmådde inte 
utestänga den isande kylan. Inomhus 
fick man lysa sig med karbidlampor som 
osade och rök för att ibland explodera 
med skarpa knallar. 

Efter krigsslutet drog signalisterna 
bort från ön. Kvarlämnande taggtråds-
stängsel längs stränderna som ett synligt 
bevis på allt elände som vi förskonats 
ifrån.

Avfärd från Fyrön
Och så småningom återstod inget annat 
för far och mor än att på nytt packa ner 
sina tillhörigheter. Med trogna gamla 
’Selma’ gick färden tillbaka till den lilla 
staden som de lämnade för mer än tret-
tio år sedan. En epok var till ända och 
våra tankar formades till minnen för 
alltid bestående och sammanknippade 
med vår karga, vindpinade men outsäg-
ligt älskade barndomsö i havsbandet.

Red.anm.: 
Ella Maria Vilhelmina Apelgren (1916-2012) var dotter till fyrmästare Arnold Wilhelm 
Apelgren. Den lilla staden man lämnar och senare återvänder till är Lysekil och den 
vindpinade fyrplatsen ute i havsbandet är Vinga där fadern tjänstgjorde som fyrbiträde 
för att sedan bli fyrvaktare på Hallands Väderö och slutligen fyrmästare på Morups 
Tånge innan han som pensionär återvände till Lysekil.

Ella Marias minnesanteckningar har ställts till Svenska Fyrsällskapets förfogande av 
Kerstin Rauserk som fått dem av författaren själv. Kerstin läste etnologi vid universi-
tetet i Göteborg 1995/1996 och gjorde då intervjun med Ella Maria.
Vid ev. frågor kontakta Kerstin Rauserk på mail: kerstinskrivare@gmail.com eller tel. 
0736-290734.
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Cykeltur på Ven i maj
Allan Lundström

I min ”fyrvärld” står fyrar på ensliga otillgängliga platser, på branta klippor 
eller som avskjutningsklara raketer mitt i havet. Men efter några dagars 
cykling på Ven i Öresund vet jag att fyrar också kan stå mitt i en havreåker 
omöjliga att ta sig fram till utan att trampa ner bondens gröda.

Min halländska hustru, som besökte Ven 
på skolresa i tidigt 50-tal, ville visa ön för 
sin söderkis till man och uppvaktade på 
födelsedagen med några dagars cykeltur 
på Tycho Brahes ö. Alla väderappar vi-
sade urdåligt väder; kyla, regn och blåst 
men vi hade tur. Visserligen regnade det 
och blåste, men bara på nätterna - på 
dagarna sken solen. Uppvaktande sms 
och telefonsamtal berättade att det reg-
nade dygnet runt i Stockholm. 

I mitten av maj var det få turister 
som hittat till Ven. Det stod mer än 
1000 lediga cyklar i uthyrningen. På 
tre dagar cyklade vi runt på så gott som 
alla vägar och cykelstigar, i strålande sol 

och självlysande rapsfält. Som mångårig 
”fyrsällskapare” ville jag naturligtvis be-
söka Vens fyrar och kanske också få fylla 
på med aktuella bilder i fyrgalleriet på 
www.fyr.org. 

Hakens fyr

Ven Västra, gamla fyren
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Vi besökte öns alla fyrar: Haken, Ven 
södra, Ven västra (både den gamla, släck-
ta från 1871 och den nyare). Vid fyren i 
Kyrkbackens hamn njöt vi av glass och ut-
sikten över båttrafiken i Öresund. Vi hann 
också ”möta” Tycho Brahe och imponeras 

av hans resultat trots bristen på tekniska 
hjälpmedel. På Tychos tid hette ön Hven 
och var dansk; idag är Ven svensk och det 
går färja från Landskrona. Ön är platt och 
ett tips är att kolla vindstyrka och vindrikt-
ning innan man börjar trampa.

Två snarlika fyrar, Ven västra till vänster och Ven södra till höger

Ven Kyrkbacken

Mysteriet vid Ven västra
Hur säkert är det att följa med ett kryss-
ningsfartyg, egentligen?
 
Ett italienskt gick för nära land och stöt-
te på grund och ett asiatiskt råkade ut 
för storm och slog runt.

Med kameran i högsta hugg vid Ven 
västra undrar jag vad detta fartyg har i 
havreåkern att göra?

Ingen brist på hyrcyklar, så trampa på!
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Flygfyrarna gör flygning möjlig nattetid 

Av fil. mag. G. Törnstrand, publicerad i Vetenskapen och Livet, februari 1926. 
Årgång XI, Hugo Gebers Förlag Stockholm. 
Med varsam bearbetning till nusvenska av Leif Elsby.

De senaste årens starka utveckling av lufttrafiken har framkallat ett behov 
av flygfyrar som gör navigering möjlig även nattetid, detta som en följd av 
inrättandet av flyglinjer med kommersiella, regelbundna turer. Liksom för 
sjöfyrar har det av Svenska Aktiebolaget Gasackumulator (AGA) i Stock-
holm införda belysningssystemet, AGA-systemet, visat sig särdeles lämpligt 
även för flygfyrar. Då AGA flygfyrar i de flesta hänseenden inte skiljer sig 
till princip från AGA sjöfyrar, beskrivs här kortfattat kännetecknen för fyr-
belysning med AGA-systemet.

Fig. 1. En kägelfyr nattetid. Dessa fyrar, 
som är synliga på 20 – 25 km avstånd är 
avsedda att markera landningsplatsernas 
läge vid större städer.

Dissousgasen
Den grundläggande tanken vid utarbe-
tandet av AGA-systemet för fyrbelys-
ning, som är baserat på en rad geniala 
uppfinningar av nobelpristagaren fil. dr. 
Gustaf Dalén, har varit att erhålla au-
tomatiskt verkande fyr, som endast med 
långa tidsmellanrum behöver tillsyn. 
Första förutsättningen för detta var, att 
bränslet för längre tid kunde lagras vid 
fyren och automatiskt tillföras bränna-
ren. Ett bränsle, som kunde användas 
för detta ändamål, visade sig vara dis-
sousgas. 

Dissousgas består av acetylengas, C2H2, 
komprimerad i stålcylindrar, som inne-
håller en porös massa indränkt med ace-
ton och som löser gasen. 

Gasackumulatorn
Acetylen, som brinner med starkt lysan-
de låga, kan inte utan vidare komprime-
ras. Den har nämligen visat benägenhet, 
att explosivt sönderfalla i sina bestånds-
delar, kol och väte. Detta sönderfall in-
träffar inte vid vanligt tryck, men väl 
då trycket uppgår till 2 atmosfärer eller 
mer. I nyss nämnda cylindrar kan emel-
lertid gasen komprimeras till 12 à 15 at-
mosfärer, utan fara för explosion. Detta 
beror på, att en explosion, om en sådan 
skulle inträffa, inte fortplantas genom 
den porösa massans många kanaler. 

AGA-massan
En förutsättning för att explosionsfaran 
skall vara avlägsnad är givetvis, att den 
porösa massan kan tåla slag och stötar 
utan att deformeras, stötar som cylindrar-
na kan utsättas för under transport och 
hantering. Detta var inte fallet med den 
massa som utvecklats av de ursprungliga 
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uppfinnarna, fransmännen Claude och 
Hess. Den bestod av träkol och cement. 
I AGA-ackumulatorerna för dissousgas 
användes därför en massa, AGA-massan, 
vars sammansättning och konsistens är 
sådan, att den inte deformeras. Den inne-
håller bland annat asbestfiber.

Gasen tillförs ackumulatorerna till 
ett tryck av 15 atmosfärer, varvid acku-
mulatorn innehåller 150 gånger sin egen 
volym gas. Gasackumulatorerna tillver-
kas i ett flertal storlekar från en kapacitet 
av 112 liter upp till 90,000 liter med en 
vikt av 1,7 kg respektive 1200 kg. 

Det är den på detta sätt ackumule-
rade acetylengasen, som används som 
bränsle för AGA-fyrarna. Den gasmängd 
som lagras vid fyren är avpassad så att 
den varar några månader upp till 1 år, 
varefter gasförrådet förnyas och de töm-
da gasackumulatorerna på nytt laddas 
vid särskilda stationer.

Öppen låga respektive glödkropp
AGA-fyrarna är av två slag, med hänsyn 
till sättet varpå ljuset alstras, 
•	 dels sådana som brinner med öppen 

låga som lyser och 
•	 dels sådana som är försedda med 

glödkropp, som utstrålar ljuset. 
Det förra sättet är användbart vid fyrar 
med mindre ljusstyrka, medan glödljuset 
kan användas även för de största fyrarna. 

Fyrkaraktär
Med avseende på fyrskenets karaktär 
kan en fyr antingen ha fast sken, d.v.s. en 
ständigt lysande låga, eller också växla 
mellan vitt och färgat sken eller mellan 
ljusa och mörka perioder, varvid olika 
kombinationer är möjliga med hänsyn 
till periodernas längd. Ett sådant inter-
mittent sken åstadkoms förr med rote-
rande skärmar, som tidtals skymde bort 
ljuskällan. 

Klippapparaten
I AGA-fyrarna har detta problem fått 
en genial lösning genom användning av 
klippapparaten. Växlingen av ljusa och 
mörka perioder åstadkoms genom, att 
gasledningen till brännaren omväxlan-
de öppnas och stängs. Då gastillförseln 
stängs släcks huvudlågan, medan en liten 
evighetslåga förblir brinnande och tän-
der gasen, när denna åter strömmar ut 
till huvudbrännaren. 

Klippapparatens utseende framgår 
av fig. 2 och verkar på följande sätt: Från 
gasackumulatorn strömmar acetylen ge-
nom en reduceringsventil och vidare ge-
nom ett rör in i klippapparaten. Denna 
består av ett slutet rum, vars ena vägg ut-
görs av ett elastiskt membran. Detta er-
håller vid gasens in- eller utströmning en 
ringa rörelse, som genom en hävstångs-

Fig. 2. Klippapparaten som gör att fyren 
blinkar. Detta sker genom att gasledningen 
till brännaren omväxlande öppnas och 
stängs med hjälp av ett elastiskt membran 
och en hävstångsmekanism.
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mekanism överförs till den ventil, som 
reglerar gasens utströmning genom röret 
till huvudbrännaren. Genom att viss del 
av mekanismen är magnetiserad inträder 
ventilernas öppnande och slutande med 
ett ögonblickligt ”klick”. Evighetslågan 
får sin gas genom en separat ledning.

Klippapparaten arbetar med stor 
precision och beträffande fyrskenets ka-
raktär kan alla tänkbara kombinationer 
erhållas. De vanligaste är för sjöfyrar föl-
jande:
1-klipp: En kort ljusblixt var 3:e sekund.
2-klipp: Två korta tätt på varandra föl-
jande ljusblixtar var 6:e sekund
3-klipp: Tre korta tätt på varandra föl-
jande ljusblixtar var 9:e sekund

Ljusblixtarnas varaktighet uppgår till 
0,3 sekunder, vilket är fullt tillräckligt för 
att de skall kunna uppfattas. Den tid, un-
der vilken lågan brinner är alltså endast 
1/10 av hela perioden. Det inses vad detta 
innebär i besparing av gasförbrukningen. 

Solventilen
Med solventilen genomförs en ytterligare 
väsentlig minskning i gasförbrukningen. 
Med denna stängs tillförseln av gas vid 
dagsljusets inbrott för att åter öppnas, då 
skymningen inträder. Hur stor den ge-
nom kombinationen av klippapparaten 
och solventilen uppnådda besparingen i 
gasförbrukningen är, förstås av, att en gas-
mängd som under tre veckor skulle för-
brukas i en vanlig brännare med konstant 
brinnande låga, här räcker ett helt år. 

Solventilens yttre utseende framgår 
av fig. 3. Den består av fyra stavar av 
samma metall, av vilka en är svart och de 
övriga är blanka. När de utsätts för dags-
ljusets inverkan absorberar den svarta 
staven ljus i högre grad än de andra och 
utvidgar sig därigenom mer än de blanka. 
Skillnaden i längdutvidgningen mellan 
stavarna, som vid diffust ljus inte är större 

än 0,0016 mm, utnyttjas för att påverka 
en ventil, som stänger av gastillförseln till 
klippapparaten, så att endast evighetslå-
gan fortsätter att brinna. Då dagsljuset 
försvinner på kvällen, sammandrar sig 
den svarta staven till samma längd som 
de andra, och gasventilen öppnas, varvid 
fyren åter träder i funktion.

Dalén-blandaren
Som ovan nämnts är de större AGA-fy-
rarna försedda med glödljusbrännare. För 
förbränningen av acetylengasen krävs här 
en bestämd tillförsel av luft. Den erfor-
derliga proportionen av dissousgas och 
luft erhålles med den s.k. Dalén-blanda-
ren. Denna, som schematiskt visas i fig. 4, 
drivs av gastrycket från gasackumulatorn 
och verkar på följande sätt. 

Från gasackumulatorn strömmar ga-
sen in genom röret 5 i membranhuset 4, 
och då trycket i detta nått en viss storlek 
påverkas membranet 13 och den därmed 
förbundna ventilen 12, varigenom gasin-
loppet stängs av. Samtidigt öppnas gasut-

Fig. 3. 
Solventilen. 
Denna grundar 
sig på den olika 
utvidgningen 
av svarta och 
blanka stavar 
vid bestrålning.
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loppet 6 till det yttre membranhuset 7, 
och gasen strömmar ut i detta, i vilket 
samtidigt luft i lämplig mängd strömmar 
in genom ventilen 8 och blandar sig med 
gasen. På grund av tryckminskningen i 
huset 4 sänker sig nu membranet 13 och 
det därmed förbundna membranet 14, 
varvid gasblandningen genom ventilen 9 
pressas ut i rummet 10, varifrån den ge-
nom ledning 11 förs vidare till brännare. 
Förloppet upprepas åter.

Linsrotatorn
Dalén-blandaren har även kommit att ut-
nyttjas för ett annat ändamål, nämligen 
för drivning av det roterande linssyste-
met, som används i större fyrar. Med de 
på bilden synliga länkarna 16 och 18 och 
vinkelhävstången 17 överförs nämligen 
membranets 14 rörelse till en kuggväxel, 
som driver det roterande linssystemet. 
Genom att ge detta en tillräckligt stor 
svängningsmassa överförs den från mem-

Fig. 4. Dalén-blandare. 
Denna ger den för glöd-
kroppens upphettning nöd-
vändiga blandningen av 
dissousgas och luft. 
(Se vidare beskrivning i 
texten)

branet diskontinuerligt utgående kraft-
impulsen till en kontinuerlig vridnings-
rörelse. Linssystemets rotation sker på 
detta sätt fullkomligt automatiskt utan 
att kräva någon tillsyn så länge som ga-
sen räcker i ackumulatorn. Förr användes 
för det roterande linssystemets drivning 
ett urverk, som måste dras upp för hand 
med jämna mellanrum. 

Glödnätsväxlaren
Slutligen må nämnas ännu en apparat, 
som används vid glödgasfyrarna, nämli-
gen glödnätsväxlaren. Då glödkropparnas 
livslängd aldrig kan förutses exakt skulle 
det erfordras ständig tillsyn av fyrarna för 
utbyte av glödkropparna. Med glödnäts-
växlaren sker detta automatiskt. Då en 
glödkropp går sönder, bränner lågan av en 
lättsmält stav, varigenom en mekanism 
utlöses, som avlägsnar den söndriga glöd-
kroppen och ersätter den med en ny. 
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Flygfyrar
Efter denna redogörelse för AGA-fyrar-
nas konstruktion och verkningssätt skall 
i korthet beskrivas några fyrtyper särskilt 
avsedda för lufttrafiken. De kan indelas i 
nedanstående tre klasser, nämligen: 

1. Fyrar för angivande av flyglinjens 
riktning

2. Vindriktningsindikatorer för utvi-
sande av vindriktningen på land-
ningsplatser.

3. Kägelfyrar, som visar landningsplat-
sernas läge.

Flyglinjens riktning
För detta ändamål kan användas antingen

•	 starka fyrar med stor lysvidd, upp-
ställda på stora avstånd från varand-
ra, utrustade med glödkropp och 
roterande linssystem, eller

•	 mindre, närmare varandra uppställ-
da fyrar som brinner med öppen 
låga och är försedda med stillastå-
ende lins. 

Båda slagen skiljer sig egentligen från 
motsvarande sjöfyrar endast med hänsyn 
till det utsända ljusets riktning. Det lig-
ger i sakens natur att ljusriktningen mås-
te vara en annan för flygfyrar än för sjö-
fyrar. Genom att på lämpligt sätt placera 
prismor och speglar bryts och reflekteras 
ljuset så, att det kommer att spridas från 
horisonten och uppåt mot zenit, med 
största intensitet i en riktning som lig-
ger några grader över normalplanet. På 
detta sätt blir synvidden nämligen störst 
i den riktning, som fyren observeras från 
ett flygplan.

I fig. 5 visas en apparat försedd med 
roterande linssystem och som är avsedd 
för de större flygfyrarna medan fig. 6 visar 
en liten fyrbåk för flyglinjer. Fyrar av det 
förstnämnda slaget ha exempelvis funnit 
användning på den engelska sträckan av 

flyglinjen London - Paris. Ljuskällan ut-
görs här av en glödkropp, som allt efter 
fyrskenets karaktär och linsens storlek 
förbrukar 25 till 50 liter acetylen per tim-
me. Apparaten är försedd med två Dalén-
blandare, av vilka den ena är reserv, sol-
ventil och automatisk glödkroppsväxlare. 
Då linssystemets rotation även försiggår 
på beskrivet sätt är apparaten fullständigt 
automatisk. Den tänder sig vid mörkrets 
inbrott och slocknar i dagningen, varvid 
samtidigt även Dalén-blandaren upphör 
att verka och linssystemets rotation upp-
hör, utan att det krävs någon som helst 
tillsyn annan än då gasförrådet behöver 
förnyas vid förut bestämda tider.

Fig 5. Apparat med roterande linssystem. 
Denna apparat är fullständigt automatisk. 
Ljuskällan består av en glödkropp, som 
förbrukar 25 – 50 liter acetylen per timme. 
Dessa apparater används för flyglinjen 
London – Paris.
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Fyrar av detta slag placeras på ett av-
stånd av 30 – 40 km från varandra och 
har en lysvidd av 50 - 55 km. De är 
riktade så att de syns från varje normal 
flyghöjd. Beträffande fyrskenets karaktär 
används för flygfyrar 1-klipp var 5:e se-
kund, 2-klipp var 5:e sekund och 3-klipp 
var 7:e sekund. 

De i fig. 6 visade fyrbåkarna har fun-
nit användning i Amerika för den inter-
kontinentala flyglinjen mellan New York 
och San Fransisco och som även används 
nattetid. De är uppställda på ett av-
stånd av c:a 5 km från varandra. De är 
försedda med en klippapparat av vanlig 
typ och ljuskällan utgörs av en öppen 
acetylenbrännare, som upptill skyddas 
av en glaskupa. De arbetar fullständigt 
automatiskt och utan tillsyn. Lysvidden 
varierar allt efter lågans storlek, men 
avpassas lämpligen så att flygaren alltid 
ser minst två fyrar framför sig. Han har 
då alltid en tydlig uppfattning av flyglin-
jens riktning, vilket säkerligen medför en 
gynnsam psykologisk inverkan, som inte 

Fig 6. Fyrbåk för 
fyrlinjer. 
Dessa fyrar är 
försedda med en 
blinkljusapparat 
av vanlig typ. 
De har kommit 
till användning i 
Amerika på den 
del av flyglinjen 
New York – San 
Fransisco som 
passeras nattetid.

bör underskattas. Beträffande ljuskarak-
tären så har erfarenheten visat att den 
i detta fall bästa effekten uppnås med 
korta, tätt på varandra följande ljusblix-
tar (c:a 150 per minut).

Visning av vindriktning
Den i fig. 7 visade vindriktningsindikatorn 
har till uppgift att visa vindriktningen på 
landningsplatser och även att ange deras 
läge. Den arbetar såväl dag som natt. Den 
är försedd med tre vita vingar som till-
sammans bildar ett ”T” och som ställer in 
sig efter vindriktningen med hjälp av ett 
roder. Vingarna är belysta nattetid. Ljus-
källan utgörs av en glödkropp med glöd-
kroppsväxlare samt solventil. Den arbe-
tar således automatiskt. Ljuskällan omges 
av ett hus med tre linser och som belyser 
vingarna. Hela systemet är vridbart kring 
en vertikal axel. Vindriktningsindikatorn 
kan även vara utrustad med olikfärgade 
lampor som anger vindhastigheten. 

Fig. 7. Vindriktningsindikator.
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Ljuskaraktären kan som alltid vid AGA-
fyrarna varieras inom vida gränser. En 
lämplig sammansättning har visat sig 
vara omväxlande lika långa ljusa och 
mörka perioder, exempelvis 1 sekund 
ljus + 1 sekund mörker. Nattetid och 
vid klart väder kan den uppfattas som 
en blinkande ljussignal på ett avstånd av 
c:a 18 km under det att signalens form 
och utseende tydligt framträder på ett 
avstånd av 3 – 5 km. Vid dagsljus syns 
signalen på ett avstånd av flera mil. 

Fig. 8. Vindriktningsindikatorns utseende 
nattetid.

Kägelfyrar
Kägelfyrarna slutligen är avsedda att mar-
kera landningsplatsens läge vid större stä-
der. Det har nämligen visat sig att en fly-
gare där har svårt att orientera sig efter en 
blinkande signal men lättare att iaktta en 
signal av bestämd form. Kägelfyrarna har 
konstruerats för detta och kännetecknas 
dels av form och dels av den betydande 
storleken. Kägelfyrens diameter är vid ba-
sen c:a 7,2 m och har en höjd av 4,5 m. 

Då i större städer elektrisk ström 
finns tillgänglig utgörs i detta fall ljuskäl-
lan av elektriska lampor. För varje fyr an-
vänds 5 stycken glödlampor om vardera 
1500 W. En av dem finns i en linstrum-
ma vid käglans topp och strålar horison-
ten runt och även uppåt med hjälp av 
en spegel. De övriga lamporna lyser på 
käglans nedre del utan att ge direkt ljus i 
horisontalplanet. 

Fig. 1 visar en kägelfyr nattetid. Från 
luften ser den ut som en triangulär, ljus 
yta och kan lätt skiljas från andra ljus. På 
ett avstånd av 20 – 25 km ses den som 
en ljus yta av bestämd storlek.

Nyheter i Svenska Fyrsällskapets Lexikon 
Fyrlexikonet innehåller oerhört mycket information om våra fyrar, fyrskepp och 
mycket mera med anknytning därtill. Dagligen tillkommer något nytt.

Mycket kartor gör det lätt att navigera. Klicka t.ex. på Vänern i kartan på 
startsidan och Vänerns många fyrar, som är det senaste tillskottet, kommer upp 
med bilder figurer och klickbara kartor från Google Map. 

Har du kommentarer eller saknar något så hör av dig till lexikonförfattaren Leif 
Elsby. Han söker också bilder på kassunfyrar eller fyrteknikbilder. 

Så här når du Leif: leif.e.elsby@gmail.com (obs! e mellan leif och elsby) eller per 
brev Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil eller tel. 0523-22139. 
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Svenska Fyrsällskapets nyinstiftade 
stipendier

Svenska Fyrsällskapet har beslutat instifta ett Kunskaps- och Dokumentationsstipen-
dium på maximalt 20 000 kr samt ett Bevarandestipendium på maximalt 25 000 kr.

Stipendierna utdelas till en eller flera personer efter bedömning av Fyrsällskapets 
styrelse och högst en gång årligen.

Stipendierna är i första hand tänkta för medlemmar i Fyrsällskapet, men kan även 
tilldelas andra. Syftet med stipendierna är att ge ett stöd till dem som avser genom-
föra särskilda projekt i linje med Fyrsällskapets målsättning, som är:

För Kunskaps- och Dokumentationsstipendiet

•	 Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp 
och andra sjömärken samt närliggande objekt och ämnen.

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

För Bevarandestipendiet

•	 Verka för bevarande, skydd och underhåll av det kulturhistoriska arvet rörande 
svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt därtill relaterade 
objekt. Verka för att allmänhetens tillgång till objekten säkerställs. 

Ansökan, som ska innehålla en detaljerad projektbeskrivning och en ekonomisk 
kalkyl, ska ställas till Svenska Fyrsällskapet, c/o Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50 B, 
lgh 1503, 753 30 Uppsala. Styrelsen fattar beslut om vem/vilka som tilldelas sti-
pendierna samt närmare regler för stipendiets utdelning. Styrelsens beslut kan inte 
överklagas.

Sista ansökningsdag är den 19 mars 2017.
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Räddad från skroten
När Sjöfartsverket för c:a 20 år sedan tog över an-
svaret för utprickningen i Kalmarsund utanför och 
in till Kalmar, ersattes bl.a. lysbojen Y. Gillburen. 
Denna boj var ett välkänt rundningsmärke när man 
norrifrån skulle anlöpa den gamla Hansastaden och 
hade dittills skötts av personal från Kalmar hamn. 
När dess aktiva tjänst nu var över kom den efter 
ett antal år som dekorativt landmärke vid en pri-
vat fastighet på Öland att återvända till en blygsam 
tillvaro inom hamnens område. Där fanns för öv-
rigt också en klockanordning till en klockboj och 
diverse andra metallföremål. Man ville rensa upp 
området och tänkte sig nog nästa destination, Stena 
Metall.

En alert medlem i Kalmar Sjöfartsmuseums sty-
relse, Anders Andersson, som under sin tid till 
sjöss åtskilliga gånger rundat bojen, gjorde oss öv-

riga uppmärksamma på läget. Vi bildade en liten 
arbetsgrupp med målet att ta hand om både bojen och klockanordningen. Vår idé 
var att efter renovering placera föremålen i anslutning till vårt stora ankare utanför 
Riskvarnen. Vi ansökte hos Kommunen om tillstånd för detta och landskapsarkitek-
ten Helena Nordin visade stort intresse och var med och inspekterade föremålen i 
hamnområdet. 

Hon återkom med förslag på placering av bojen helt utanför museet efter att man lagt 
om den nuvarande parkeringsplatsen p.g.a. att Länsstyrelsen nu flyttat in i Riskvar-
nen. Parkeringsplatsen har ännu inte börjat renoveras och i väntan på detta kommer 
vi att försöka få bojen placerad vid 
ankaret.

Klockanordningen har vi ännu inte 
gjort något åt. Den befinner sig på en 
lastpall på Sjöfartsmuseets gård. Un-
der hösten avser vi utarbeta förslag 
på anordning så att den kan monte-
ras och visas upp.

     Lysbojen före renovering.

Redovisning
Stipendium erhållet 2015

Lysbojen Y. Gillburen efter renovering.
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Bojen är däremot uppriktad, blästrad 
och helmålad tack vare sponsring av 
Svenska Fyrsällskapet och Hagbloms 
Färg. Den kommer att utrustas med be-
lysningsanordning och sättas fast i ett 
betongfundament. Just nu ligger den i 
Sjöfartsverkets magasin i hamnen.

Hans Rosengren
Ordf Stiftelsen Kalmar Sjöfartsmuseum

Den ännu ej åtgärdade klockanordningen. Tänkt tillfällig placering av lysbojen.

Planskiss över slutlig placering av lysbojen.

Stipendium erhållet 2014

Vi är mycket tacksamma för det fina Fyrstipendiet som vi tilldelades 2014. 

Det har sedan utställningen om Huvudskär på Ornö Museum varit mycket arbete 
för att försöka få denna utställningen till andra platser. Även arbetet med Rädda Hu-
vudskär, d.v.s. arbetet med att förhindra en utförsäljning och privatisering av myndig-
hetshusen på Huvudskär, har tagit mycket tid i anspråk. Detta sagt som en förklaring 
till varför vi inte hunnit fullt så långt som vi hade tänkt med vidare forskning och vår 
bok om Huvudskär i stort och Huvudskärs fyr med sin personal och arbete. 

Ytterligare en anledning till att det dröjer är att vi söker mer pengar på andra ställen 
för att trycka boken, då de vackra bilderna vi har både kräver bildbearbetning och ett 
bra tryck för att komma till sin rätt. Arbetet pågår och vi hoppas att ni har tålamod 
och kan se fram emot början av 2017 då vi hoppas kunna vara klar med boken. 

Susanne Svantesson och Anders Willborg
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Geveskär 150 år
Marie Tilosius

Många miljoner är de som genom åren har pas-
serat förbi Gäveskärs fyrplats. 

I 150 år har fyren lyst och väglett fartyg in och ut 
ur Göteborgs hamn. Ledfyren på Gäveskär, som 
tändes 1866, byggdes, underhölls och bemanna-
des av Göteborgs stad. Ön Gäveskär är en berg-
knalle som på en karta från 1865 är uppmätt till 
22,4 kappland: c:a 3400 kvm. 

Närmaste granne är Brännö i söder c:a 800 m och Torslanda i norr c:a 3 km. Både 
norr och söder om Gäveskär går farleder till Göteborg.

På fyrplatsen byggdes ett rött fyrhus, stagat i alla 
hörn för att stå emot stormar. Den första fyren var en 
lykta, med en sideralskensspegelapparat, i det sydös-
tra hörnet av fyrhuset. Lyktan sköttes inifrån huset 
och drevs med rovolja fram till 1880-talet då man 
övergick till fotogen. Fyrlyktan i huset ersattes, 1915, 
av ett sexkantigt trätorn med järntopp som var sam-
mansatt med huset och som även den sköttes inifrån 

huset. En lins av 6:te ordningen med en rotator som drev skärmar för linsen gav ett 
intermittent sken med 8 sekunder ljus och 2 sekunder mörker.

Fyren blev elektrifierad år 1949, men hade en gasreservlampa. Gäveskär avbe-
mannades i september 1950. Några år senare, 1964, byggdes ett fristående fyrtorn. 
Denna fyr lyser än idag, men sedan 2004 endast med en lysdiodlampa placerad på ett 
rör på fyrräcket. Fyren har idag ett blinkande rött sken. 

När man 1866 sökte en fyrvaktare så lockade man med fri bostad, 2 famnar 
björkved och 42 skålpund talgljus per år samt en dålig lön. Man fick 14 sökande och 
valet föll på sjökapten Christian Hertz. 

Lönen bestod av tre delar: fyrvaktarlön, båthjälp och lön för ett fyrbiträde. Fyr-
vaktaren fick hålla egen båt och han fick själv anställa ett fyrbiträde. 

De första fyrvaktarna hade tidvis piga och dräng. Med tiden blev det allt svå-
rare och dyrare att anställa fyrbiträden så hos de senare 
fyrvaktarna var det fyrvaktarhustrun som blev det inof-
ficiella fyrbiträdet. Göteborgs hamn anställde fyrvakta-
ren och det fanns inget uniformskrav.

Livet på ön i början av 1900-talet
Om livet på denna fyrplats vet vi en hel del genom 
den siste fyrvaktarens Axel Ågrens barn Åke, Margit 
och Astrid. Axel Ågren var fyrvaktare på ön i 32 år från 
1918 till 1950.
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Axel Ågren, född 1990, var först fyrbiträde ett år på Böttö fyrplats innan han kom 
till Gäveskär. Han var gift med Ellen född 1887 som var utbildad småskollärarinna. 
Ellen blev det inofficiella fyrbiträdet, på så sätt stannade hela lönen inom familjen. 
Kanske är det ett bra sätt att inte nöta allt för mycket på varandra på en öde ö, genom 
att jobba skift med sin fru. Ellen vikarierade även officiellt några gånger då Axel var 
tjänstledig eller sjuk.

När familjen Ågren kom till Gäveskär 1918 
hade de tre barn: Åke 4 år, Margit 3 år och Astrid 1 
år. Barnen fick tidigt lära sig simma.

Huset bestod av 2 rum och kök på 70 kvm. På 
1920-talet inredde Axel ett sommarrum på vinden 
där barnen bodde under den varma årstiden. Förut-
om boningshuset så fanns det en vedbod, en oljebod 
på 20-talet byggdes det en tvättstuga också. Även ett 
skyddsrum byggdes under andra världskriget.

Familjen hade en liten motorbåt, en eka och en liten snipa som barnen fick lära 
sig att segla med. Det fanns ingen brunn på ön. Under huset var det en cementtank 
på 3 kubikmeter. Vattenbåten Mary kom med vatten 5 ggr per år, i övrigt samlade 
man regnvatten till tvätt m.m..

Axel körde med sin båt varje månad in till staden för att hämta sin lön. Han 
provianterade då den mat de behövde. Var det isvinter servade Göteborgs stad med 
sin båt ”Hamnen” som körde fyrpersonal till staden en gång per månad för ärenden.
De handlade även i de två speceriaffärerna på Brännö. Man fiskade och man kunde 

få så mycket man ville ha. Fisken förvarades i sumpar i 
hamnen. Ibland  kunde de även få eller köpa en skopa 
fisk från fiskebåtarna när de var på ingång till fiskauk-
tionen i Göteborg. Man sköt sjöfågel och fiskade hum-
mer, då det var tillåtet. De måste räkna med att kunna 
klara sig ett par veckor om det var vinter. Göteborg 
stad lät forsla ut ett lass jord till ön på 20-talet så att 
man kunde odla potatis, morötter och blommor. Höns 
hade man ibland.

Skolgången löstes så att de två äldsta barnen undervisades i hemmet första året. Ellen 
var ju utbildad lärare. Följande 5 år gick de i skola på Brännö. Astrid den yngsta gick 
alla sina skolår på Brännö. De kördes över varje skoldag till en vik på Brännö, därifrån 
gick de sedan c:a 20 min till skolan. På eftermiddagen blev de hämtade. Vid storm 
och isläge, då man bröt en ränna mellan Brännö och Gäveskär, kunde barnen inte 
komma till skolan utan fick ledigt, fast Ellen såg nog till att de läste. Vid ett tillfälle 
isvintern 23-24 blev de lediga 6 veckor p.g.a. att de inte kunde komma över rännan.

Man hade motorbåten i vattnet året runt. När isen lade sig gällde det att varje dag 
hugga bort isen så att den inte frös fast. Ett fjärde barn föddes i familjen 1923. Vin-
tern 1924 blev han sjuk och man visste inte hur man skulle hjälpa honom. Utan te-
lefon kunde man inte fråga någon om råd. Då detta var en mycket sträng vinter bröts 
inte den norra leden mot Torslanda så Axel satte på sig skridskorna och åkte 3 km till 
fastlandet för att få tag i en telefon för att ringa en läkare. Men han hann inte få hjälp 
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innan den lille pojken dog. Först 1929 fick man intern telefonförbindelse med Böttö 
fyrplats och Böttö kunde i sin tur ringa på rikstelefon vidare. Telefonkabeln och elen 
kom, då man 1929 utrustade fyrplatsen med en eldriven Nautofon mistsignalering, 
som manövrerades från Böttö fyrplats.

En gång på 40-talet under de stränga isvintrarna, hade man en tik, Tipsy, på ön. En 
dag var hon försvunnen och man sörjde att hon gått iväg. Efter ett par dagar kom hon 
tillbaka och man firade med riktigt kaffe trots ransoneringen och inte nog med det efter 
ett  tag blev det valpar. Vad gör man inte som ensam hund på en ö när isen lägger sig?

Fritid hade man ju en del då fyren var släckt, men tjänstgöringen var alla dagar 
vardag som helgdag. I början av 20-talet hade man ingen semester men sedan blev 
det en vecka eller två. I och med att man skulle tända fyren varje kväll så innebar 
detta i praktiken att en av de vuxna, Axel eller Ellen, alltid var på ön. Livet var 
lugnt men bundet. Man hade ibland kontakt med de närliggande ledfyrarna Böttö 
och Knippelholmen men inte med Vinga fyrplats. Sommarhalvåret hade man många 
goda vänner som kom ut med sina segelbåtar och hälsade på.

På julen gällde det att antingen trodde man på tomten eller så visste man vem 
det var. På påsken kunde man från sin position mitt i inloppet se 10-15 påskbrasor 
på öarna runt om.

Fyren avbemannades i september 1950 och därefter hyrdes huset ut till privat-
personer. Fyrhuset har många gånger varit rivningshotat och har än idag inget kul-
turskydd.

Gäveskär - vår fyrplats
Christina Rosenberg & Lars-Göran Itskowitz

År 2007 gick Gäveskär till försäljning 
genom budgivning. Vid det tillfället var 
vi på fyrresa i Danmark med Svenska 
Fyrsällskapet. Det blev stort jubel i bus-
sen när det stod klart med köpet.

Gäveskär krävde totalrenovering. 
Under eternitplattorna var fasaden så 
dålig att vi fick ersätta delar av den med 
nytt. 
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Alla fönster fick specialbeställas för att få samma gamla estetiska utseende som förr. 
Även inne i fyrvaktarbostaden har allt totalrenoverats och återställts som det var från 
begynnelsen. Vi hittade fragment av dom gamla trälisterna. För att kunna fräsa fram 
nya lister enligt den gamla modellen fick vi specialtillverka verktyg. Vi lyckades även 
få tag i gamla strömbrytare i bakelit och kopplingsdosor i porslin.

Kakelugnen i stora rummet saknas men den i sovrummet finns kvar, den kostade 46 riks-
daler då huset byggdes. Kostnaden för materialet till hela huset 1864, var 5500 riksdaler.

När huset stod klart sågade man upp en liten öppning i dörren till både sovrum-
met och rummet innanför ledfyren. Detta var för att man från sovrummet skulle 
kunna se så att inte fyren hade slocknat. 

Under renoveringen bjöd vi ut Margit Ågren, 92 år och dotter till siste fyrvaktaren. 
Hon berättade hur det var att växa upp på fyrplatsen och hur det såg ut på den tiden.
Även vedbod och tvättstuga var helt förfallna. De har byggts upp och har samma 
takvinklar m.m. som tidigare.

1940-talet Köket innan renovering Färdigrenoverat
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Gäveskär 150 år firades med en middag och övernattning med de närmaste vännerna 
i Svenska Fyrsällskapet. Ordförande Esbjörn Hillberg höll tal och en minnesplakett 
kom upp på väggen bredvid den nygjorda ledfyrslyktan, på sydöstra hörnet av huset. 
Denna lykta är gjord exakt efter ritningarna från 1864. 

På en av stenhällarna finns det en in-
huggning från den förste Fyrvaktaren  på 
Gäveskär, Christian Hertz 1866

Mycket arbete har lagts 
ner för att finna en si-
deralskensspegellampa, 
som satt i fyren från bör-
jan. Idag finns det ingen 
att få tag i, så vi har själva 
tillverkat en ny efter 
gamla bilder 

Den 1 sep 2016, 150 år senare, tänder här Lars-Göran Itskowitz åter ledljuset på 
Gäveskär i Göteborgs hamninlopp.



31

Barnsidan
.

Vill du, som Malva och Albin, vara med på ”Barnsidan” så hör av dig till Maria Elsby
Adress, mailadress och telefonnummer hittar du på omslagets insida.

Malva Magnussons fina 
teckning av Huvudskär 
är insänd av farfar Jan 
Magnusson i Sundsvall.

Albin Fhager 11 år skulle i 
träslöjden få bränna i trä och 
väljer då att bränna Vingafyr.

En moders fyrhjärta  smälter när 
hon får denna gåva på morsdag ! 

Mvh Anna Fhager, Donsö
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Understens ”nya fyr” 100 år
Dan Thunman (text) & Ulf Schloss (foto)

Understens fyrplats med den gamla fyren till vänster och jubilaren till höger.

I år är det 100 år sedan den ”nya fyren” på Understen stod färdig. Mitt 
under Första världskriget, åren 1915-1916, uppfördes den av betong, 39 
meter hög enligt ritningar gjorda av den legendariske fyrbyggaren Hilmer 
Carlsson och fyringenjör Folke Lundeberg. Fyren ersatte den gamla 
spegelfyren från 1848, som fick stå kvar som kulturminnesmärke.

Och som brukligt är så har Svenska Fyr-
sällskapet, med Esbjörn Hillberg i spet-
sen, även uppmärksammat denna jubi-
lar. Men nu skedde det i nära samarbete 
med Roslagens sjöfartsminnesförening 
och dess ordförande, Lars Nylén. Och 
inte nog med det, bland de som ville 
vara med och uppmärksamma denna 
händelse var givetvis fyrens ägare, Sjö-
fartsverket genom dess generaldirektör 
Ann-Catrine Zetterdahl, markägaren 
Fortifikationsverket genom dess gene-
raldirektör Urban Karlström, Svenska 
Flottan genom konteramiral Anders 

Grenstad, Riksantikvarieämbetet genom 
avdelningschef Qaisar Mahmood och 
Kustbevakningen genom Staffan Kvarn-
ström.

Lördagen den 20 augusti samlades 
alla, sammanlagt 36 personer, vid Kalv-
skärets lotsplats på Singö för vidare 
transport ut till Understen. Vid ankom-
sten till Understen tog Marianne Brus 
emot och hälsade alla välkomna. Ma-
rianne som vuxit upp på ön och som 
under olika tider själv verkat där i olika 
befattningar, berättade om dess historia. 



33

När fyren målades 1916, svart och vit 
liknade fyrmästare Hörlin fyren vid en 
student med vit mössa, mörk rock och 
vita byxor. Dagen till ära hade Marianne 
Brus klätt sig i en liknande färgkombina-
tion – mycket passande och uppskattat.

Efter en gemensam välkomstdrink 
och en massa fyrsnack framför fyrmästar-
huset, var det så dags att fira 100-åringen. 
I vanlig ordning hade Fyrsällskapet tagit 
fram en informationsskylt om fyrens 
historia som skulle monteras på fyrdör-
ren. Esbjörn inledde med ett tal, varefter 
skylten skulle skruvas fast. Dagen till ära 
hade han fördelat detta förtroendefulla 
uppdrag till fyra personer, Ann-Catrine 
Zetterdahl, Marianne Brus, Urban Karl-
ström och Dan Thunman (Fyrsällska-
pet). Därefter utbringades ett fyrfaldigt 
leve för fyren varefter Anders Grenstad 
sköt salut med postroddskanonen så rö-
ken låg tät över skäret. Nu var jubilaren 
högtidligen uppvaktad. 

Så var det dags för en efterlängtad och 
underbart god lunch som hade dukats 
upp i fyrmästarhuset, också det uppfört 
samtidigt med ”nya” fyren. Tack alla som 
ordnade med maten!

Efter lunchen hölls tal av Lars Ny-
lén, Dan Thunman och Staffan Kvarn-
ström, varvid fyrplatsen belystes ur alla 
möjliga och omöjliga historiska vinklar. 

Minnesplaketten monteras, från vänster. Dan Thunman, Esbjörn Hillberg, 
Marianne Brus, Ann-Catrine Zetterdahl och Urban Karlström.

Anders Grenstad avlossar salutkanonen.
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Därefter var det dags för alla som ville 
(orkade) gå upp i den höga fyren för 
att längst upp beskåda utsikten och den 
stora linsapparaten. Även den gamla fy-
ren var öppen för intresserade besökare. 

Innan hemresan påbörjades tog Sjö-
fartsverket, genom Ann-Catrine, tillfäl-
let i akt att tacka arrangörerna för denna 
underbara dag. Därefter uppmärksam-
made hon Svenska Fyrsällskapets 
20-årsjubileum (1996-2016) med ett 
fantastiskt tal, understödd av sina med-
arbetare Ove Eriksson, Jon Granstedt, 
Harald Gustavsson och Kalle Brus. Se-
dan överlämnades en gåva till sällskapets 

Marianne Brus, uppvuxen på Understens 
fyrplats och också dess sista fyrmästare, 
drar i ”sin” skruv på minnesplaketten.
Marianne, dagen till ära, klädd i fyrens 
färger.

Sjöfartsverket överlämnar en gåva 
till det 20-årsjubilerande Svenska 
Fyrsällskapet.
Foto: Jon Granstedt.

ordförande Esbjörn Hillberg i form av en 
samling fyrlampor av olika styrka, smak-
fullt monterade på en eksockel.  

Så lika plötsligt som alla kom ut till 
fyrplatsen, så återvände alla till fastlan-
det. Kvar blev Marianne Brus, som inte 
frivilligt lämnar sin stuga på Understen 
och som inte alls hann med allt hon ville 
visa och berätta om sin kära ö. Men vi är 
många som aldrig kommer att glömma 
denna fantastiska jubileumsdag på Un-
dersten. Tack Esbjörn och Lars för denna 
gång. Tänk att ni även lyckades med väd-
ret. Om fyra år fyller grannfyren, Svart-
klubben 200 år!!!!!! 



35

Besöksrekord vid årets fyrdagar
Det blev nytt rekord för antalet fyrbesökare vid fyrdagarna den 20-21 aug. 2016. Totalt var 
det 77 fyrar eller fyrskepp som var öppna runt Sveriges kust. Antalet besökare vid dessa var 
17385, vilket är drygt tretusen mer än det förra rekordet. Vädret varierade, alltifrån strålande 
sol till dimma, men de stora regnmängderna uteblev. Detta gjorde nog att många tog chan-
sen att göra ett fyrbesök och därmed få lite vacker natur, fyrkunskap och ev. en kopp kaffe 
med medhavd matsäck eller fika som köptes på de fyrar där detta erbjöds.

Fyrdagen är internationell och hålls i slutet av augusti runt om i världen. I Sverige är 
Svenska Fyrsällskapet (www.fyr.org) sammanhållande. För arrangemangen vid varje en-
skild fyr svarar lokala fyrföreningar och en del fyrägare. Ett stort antal människor är därför 
inblandade i aktiviteterna som kan bestå av alltifrån musikunderhållning till att vara värd 
vid visningen. 

Svenska Fyrsällskapet fyller i år 20 år och har under den tiden verkat för att bevara 
fyrarna, då dessa utgör ett värdefullt kulturarv i en tid då satellitnavigering tar över. Det är 
därför glädjande att både fyrbesökarna och föreningens medlemmar blir fler och fler.

Antalet besökare, rangordnat efter de fyrar som hade flest, var: Kullen 3863, Finngrun-
dets fyrskepp 2500, Ölands Södra Udde 1196, Jävre 700, Falsterbo 600, Fladens fyrskepp 
585, Ölands Norra Udde 550, Storjungfrun 504 och Bönan 500. 

212-350 besökare: Tylö, Hallands Väderö, Mariestads fyrar, Bjuröklubb, Hållö, När, 
Söderarm och Morups Tånge.

100-195 besökare: Ystad, Hanö, Djursten, Fårö, Malmö, Almagrundets fyrskepp, Häst-
holmen, Stavik, Stenkyrkehuk, Hoburg, Huvudskär, Landsort, Pite-Rönnskär, Garpen, 
Stora Karlsö, Segerstad, Bråten och Smygehuk. 

52-87 besökare: Sandhammaren, Utlängan, Vanäs Udde, Häradskär, Rataskär, Måse-
skär, Snurran, Bohus Malmön, Grynge ensfyrar, Svenska Högarna, Tistlarna, Donsö Hu-
vud, Nidingen, Arkö Båk, Ulebergshamn, Vinga, Örskär, Gotska Sandön, Harnäsudde och 
Hammarö Skage. 

5-47 besökare: Agö, Nordkoster, Arholma Båk, Högbonden, Östergarnsholm, Bergud-
den,  Väderöbod, Gåsören, Ursholmen, Bungeör, Brämön, Lungö, Ingrunden/Utgrunden,  
Stora Fjäderägg, Holmögadd, Storkläppen och Valö. 

Några av fyrarna hade av olika skäl sina fyrdagar vid annat datum än de som sagts ovan.
Radioamatörerna har samtidigt sin fyrdag och kontaktade andra radioamatörer från 21 

olika fyrar i Sverige. T.ex. från Finngrundet hade man per radio 13 kontakter med 12 olika 
fyrar eller fyrskepp i Europa.

Svenska Fyrsällskapet vill framföra ett stort tack till alla de som var inblandade i att 
genomföra fyrdagarna och till Sjöfartsverket som tillåtit att fyrarna har öppnats. Bland de 
föreningar som har hjälpt till finns lokala fyrföreningar, hembygdsföreningar, båtsällskap, 
kanotföreningar och syföreningar, ett stort tack till dessa också. Vi är mycket glada för 
det arbete som har lagts ned då det sprider ett fyrintresse och en fyrkunskap som ökar 
möjligheterna för att bevara fyrarna. Samtidigt med fyrkunskap sprids även kunskap om 
övrig sjöfart genom fyrdagarna, vilket är viktigt då Sverige är en gammal sjöfararnation.

Nästa år inträffar de internationella fyrdagarna 19-20 augusti. Det är vår förhoppning 
att fyrdagarna 2017 skall bli minst lika framgångsrika. Tack till er alla och hör gärna av er 
till Svenska Fyrsällskapet.

Tommy Öberg
e-post: fyrdagen@fyr.org, tel 018 44 44 334
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Capela Farol de São Miguel-o-Anjo
Portugals äldsta fyr
Ulf Wade Andersson

Porto har länge varit ett efterlängtat res-
mål för mig. Dels för att få uppleva den 
charmiga stadens historia och kulturliv, 
men också för att testa portvin och lyss-
na på Fado.

Efter ett par intensiva dagar i Por-
to åkte jag tillsammans med en liten 
grupp vinentusiaster till Dourodalen 
där vindruvorna odlas. Ett spektakulärt 
landskap som har tämjts och odlats av 
människor under många hundra år. Här 
växer druvorna på terrasser i riskabelt 
branta sluttningar. Druvor som så små-
ningom ska avnjutas i form av portvin 
eller bordsvin. Besök gjordes på vingår-
darna Quinta do Portal samt Croft och 
sedan åter till Porto.

På vägen tillbaka från Dourodalen till 
Porto talade jag med chauffören om de 
fyrar som finns vid kusten utanför Porto. 
Det visade sig att chauffören hade god 
kunskap om fyrar och gärna ville visa mig 
Portugals äldsta fyr, São Miguel-o-Anjo.

Jag ville veta lite mer om fyrens historia 
och skickade ett mail till myndigheten 
som har ansvar för fyrarana i Portugal. 
Det dröjde bara ett par dagar tills jag fick 
svar med information om fyrens historia 
samt en översättning av den latinska text 
som finns på fyrhusets södra fasad.

”Miguel da Silva som var en portugi-
sisk adelsman, utsågs av kung Manuel I 
till ambassadör i Rom år 1514. Han tjä-
nade påvarna Leo X och Clemens VII. 
Båda påvarna ville göra Miguel da Silva 
till kardinal, men den portugisiska kronan 
motsatte sig. Miguel da Silva återkallades 
till Portugal och utnämndes av Clemens 
VII till biskop i Viseu år 1526.”

Miguel da Silva hade stora planer 
och ville bygga monument för att glori-
fiera sig själv. Till sin hjälp hade han den 
erkänt duktige och framgångsrike arki-
tekten Francisco da Cremona, som följt 
med da Silva från Italien.

São Miguel-o-Anjo
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En av skapelserna är fyren São Miguel-
o-Anjo som ligger vid floden Douros ut-
lopp i Atlanten. Fyren byggdes 1528 och 
är den äldsta i Portugal och förmodligen 
en bland de äldsta i världen.

Fyren togs ur drift år 1882 och ersat-
tes då av Farol de Senhora da Luz.

Både fyren och annexet håller på att 
förfalla, men i fjol tecknades ett avtal 

mellan regionala direktoratet för kultur 
i Porto och den portugisiska marinen i 
syfte att påbörja en omfattande restau-
rering. Restaureringen har budgeterats 
till 580.000 Euro och finansieras av 
hamnförvaltningen, det regionala direk-
toratet samt den portugisiska flottan. Ar-
betet hade inte påbörjats vid mitt besök.

Inskriptionen på fyrhusets södra fa-
sad lyder, ”Miguel da Silva vald till biskop 
i Viseu lät bygga och bekosta detta torn 
samt tillse att elden lyser permanent för att 
styra navigationen samt ge vägledning för 
fartyg vid insegling mot hamninloppet,
Year MD XXVIII”.

Fyrhus med annex som byggdes till 1841.

Den latinska texten på fyrhusets södra 
fasad.
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Några minnen från fyrresan till Skåne maj 2016
Leif Lexell

Avfärd
Utanför operan i Göteborg, det är tidig 
morgon, lite blåsigt och kallt. Många 
bussar som skall ut på weekendresor 
och ganska mycket människor i rörelse. 
Fyrfolket börjar samlas. Plötsligt kom-
mer Nisse Holmdahl med ett bandage-
vitt finger i luften. Det lyser som en fyr 
och Nisse berättar genast om sitt äventyr 
med en båt och en stege. 

Ystad
Vi är i Ystad, vi har kommit till Skåne och 
första stoppet. Här får vi höra om fyren 
som flyttades efter bara ett år eftersom 
olika myndigheter inte informerat om 
sina planer. Det måste ha varit en syn, en 
fyr som flyttas några hundra meter på en 
specialbyggd järnväg. Och detta var på 
1800-talet! 1865-66 för att vara exakt.

Intill fyren finns ett pegelhus för mät-
ning av vattenståndet i Östersjön. Detta 

uppfördes i slutet av 1880-talet och var 
i funktion i närmare 100 år, till början av 
1980-talet. Utrustningen skulle kunna 
fungera än i dag men tyvärr har man vid 
ombyggnad av kajerna kapat förbindelsen 
mellan pegelhuset och Östersjön.

Kåseberga
Under färden noterades det att det ju 
finns en fyr i hamnen i Kåseberga också. 
Den måste vi naturligtvis också ta en titt 

på. Nere i hamnen letar vi ett tag efter fy-
ren och identifierar strax den lilla stolpen 
med en lykta på. Det var inte aktuellt att 
gå upp i den fyren inte. En mysig liten 
hamn fick vi också se och stigen upp till 
Ale stenar, men dit hann vi inte gå.
 
Sandhammaren 
Sandhammaren är en stor fyr som står 
på ett underlag av sand en bra bit från 
stranden. Uppe vid fyrlyktan var det en 
strålande utsikt ut över havet. Våra gui-
der berättade ingående om hur fyren var 
förankrad i marken för att stå stadigt vil-
ket ju, med tanke på underlaget av sand, 
måste ha varit en knepig uppgift när den 
uppfördes i början av 1860-talet.

I byggnaden intill fyren har det funnits 
en mäktig utrustning för mistsignalering, 
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utrustningen har återfunnits och kommer 
att monteras tillbaka så småningom.

Sandhammarens sjöräddningsstation
En kort bit från fyren hittar man sjö-

räddningsstationen. Här tittade vi på 
den livräddningsbåt som beställdes i Kö-
penhamn 1855 när man hade beslutat 
om att uppföra en livräddningsstation 
i Mälarhusen nordost om Sandhamma-
ren. Stationen flyttades 1891 till Sand-
hammaren där den ligger i dag.

Vi fick en trevlig genomgång av hur 
båten var konstruerad, den hade bl.a. ett 
slags självläns som skulle göra att den 
inte kunde bli vattenfylld och rejäla av-
bärare runt hela skrovet. Förutom båten 
finns i huset all annan utrustning som 
behövdes för räddning av skeppsbrutna 
utefter kusten. En sådan utrustning är 
raketapparaten med vilken man kunde 
skjuta ut en lina till ett strandat fartyg 
och med hjälp av den arrangera en lin-
bana för att ta iland besättningen.

Backåkra
Vi övernattade på Backåkra vandrar-
hem, ett trevligt litet ställe med genuin 
känsla. Inte långt därifrån ligger det som 
var Dag Hammarskölds gård med nam-
net Backåkra. Gården disponeras nu av 
Svenska Turistföreningen och skall enligt 
anslag renoveras. Vi konstaterade att det 
verkar vara på tiden, det såg slitet och 
övergivet ut både i och runt byggnader-
na. Tråkigt att se det i sådant skick, det 
finns ju nu en förhoppning att det kom-
mer att bli bättre i framtiden.

Smygehuk, en fyr i trädgården. 
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Mellan landsvägen och stranden står 
Smygehuk som restes 1883. Efter att 
ha klättrat upp för alla trappsteg kun-
de vi beundra utsikten över både land 
och vatten, lite öster ut såg vi hamnen 
med Sveriges sydligaste udde. Flera av 
oss tog senare den korta promenaden 
ner till hamnen och gick ut på udden. 
Innan dess blev vi serverade en god fika 
i mistlurshuset. Fyrvaktarbostaden har 
blivit vandrarhem och fyren används till 
andakter, vigslar och dop. Vi fick höra 
att det kan komma så mycket folk att 
många får sitta utanför fyren.

Falsterbo, en stor fyr långt på lågt land.

På väg ut mot fyren passerade vi först ge-
nom delar av Falsterbo och sedan bar det 
ut på en smal grusväg utefter golfbanan 
och ut mot sandrevet där fyren står. Väl 
framme fick vi mycken trevlig informa-
tion om arbetet på fågelstationen som 
är den bemannade verksamhet som nu 
gäller kring fyren. I fyren var det en stor 

utställning om fåglar och annat djurliv 
i området. Vi fick också en uppfattning 
om hur fyrpersonalen hade levt när den 
bodde i själva fyren. Under den senare 
tiden av bemanning bodde man i fristå-
ende hus alldeles intill fyren.

Platsen med fyren är dynamisk, i dag 
är det mycket längre till vattnet än det 
var när fyren byggdes, detta som en följd 
av att sand driver in och bygger upp rev 
och näs.

Avslutning
Efter en bra lunch på Falsterbo Golf-
klubb startade hemfärden som började 
med att Göran Sernbo gav oss en lokal 
guidning i sina hemtrakter i Falsterbo. 
Alla var nog överens om att det hade va-
rit en lyckad resa med intressanta fyrbe-
sök, omväxlande men övervägande bra 
väder samt bra mat och logi. Stort tack 
till Marie Tilosius som planerat och ar-
rangerat allt och tack till chauffören som 
tålmodigt körde oss dit vi ville.
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FRANSKA STENARNA 100ÅR
Ulf Schloss

Franska Stenarna är kanske den fyr i Stockholms skärgård som passeras av flest nöjes-
båtar, handels- såväl som av marinens fartyg på nord/sydlig kurs.

Fyren markerar ett farligt grundflak som ligger i norra Nämdöfjärden utefter den 
mycket gamla inre segelleden från 1200-talet in till Stockholm och vidare norrut. 

Farleden tar sin början vid Landsort, fortsätter över Mysingen, passerar Dalarö, över 
Jungfrufjärden, Kanholmsfjärden där den möter Sandhamnsleden för att sedan fort-
sätta norrut öster om Möja för att slutligen ansluta till Furusundsleden öster om 
Kapellskär.

Namnet Franska Stenarna är troligen en ombildning av Frans Steen, huruvida detta 
syftar på en båt eller en person är osäkert.

Ett kravellbyggt krigsfartyg förliste någon gång i början av 1500-talet vid Franska 
Stenarna och ligger på en klipphylla på c:a 35 m djup

Fyren är en sektorfyr med en lyshöjd av 5,1 m och karaktären Fl(2) WRG 6s.
Fyrlampan drivs av en solcellspanel och en 6:e ordningens Fresnellins ger en lysvidd 
av c:a 9 sjömil.

Vi önskar 100-åringen lycka till!
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HMS Ven besöker ön Ven
Esbjörn Hillberg

I en artikel i Blänket 2016:2 skrev jag om ett örlogsbesök av HMS Kullen 
där jag deltog och fartyget överlämnade sin vapensköld till fyrplatsen Kul-
len. De flesta svenska örlogsfartyg är namngivna efter städer, öar, fyrplatser, 
etc. Några exempel på fartyg namngivna efter fyrplatser är minröjnings-
fartygen: Landsort, Kullen, Vinga och Ven. Nu har jag återigen upplevt en 
liknande händelse.

I slutet av augusti blev jag uppringd av 
Bengt Forssman som hade hört om HMS 
Kullen och Kullens fyrplats. Bengt är far-
tygschef på HMS Ven och hans fartyg 
skulle besöka ön Ven om en vecka. På 
fartygets vapensköld finns en bild på ön 
Vens första fyr nämligen Ven västra upp-
förd 1871. Lotsverket tillhörde på den 
tiden Amiralitetskollegium som hade 
beslutat att då sjötrafiken mellan Ven 
och Danmark var mycket intensiv be-
hövdes en fyr Ven västra. 

Bengt frågade om jag hade tid att besöka 
HMS Ven vid deras örlogsbesök på Ven 
och informera besättningen om fyrhisto-
ria samt fyren Ven Västra (ursprungligt 
namn Ven som då stavades Hven) ef-
ter vilken fyr fartyget hade namngivits. 
Bengt skulle även bjuda in representan-
ter från öns hembygdsförening och bya-
lag. Jag tackade med glädje ja. 

Den 1:a sept körde jag och Ulla till 
Landskrona och tog färjan över till ön 
Ven dragande en handkärra med Fyr-
handböcker och Fyrsällskapets 20 års 
broschyrer (bilfärjan kostar 1600:- t.o.r. 
så bil kan man inte ta med sig). När vi 
angjorde Vens färjehamn i strålande vä-
der låg HMS Ven och kryssade utanför 
och väntade på att få angöra så vi kände 
oss säkra.

Vens två f.d. bemannade fyrplat-
ser Haken och Ven Västra såldes tidigt 
2000-tal till privatpersoner men till 
vilka visste jag ej. Då vi hade några tim-
mar på oss promenerade vi från färjelä-
get norrut efter stranden c:a 5 minuter 
till Haken. Tur skall man ha för både 
ägarparet till den gamla fyren med fyr-
mästarbostad (1890) och till fyrvaktar-
bostäderna var ute i sina trädgårdar så vi 
stannade och pratade ett tag. Helt suve-
ränt, båda ägarna ville även bli medlem-
mar i Fyrsällskapet. Programkommittén 
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väst har funderat på att ordna en fyrresa 
till Ven och vi är nu välkomna att besöka 
Hakens fyrplats.

Så var det dags för kvällsbesöket på 
HMS Ven där fartygschefen först berät-
tade om sitt fartyg och sedan visade oss 
runt medan han fortsatte sin informa-
tion. Efter rundvandringen samlades alla 
i mässen för förtäring varefter byalaget 
berättade om ön och jag om Ven västra 
och fyrhistoria för en intresserad publik. 
Mässen var fullsatt och besättningen satt 
överallt även på durken. Därefter delade 
vi ut Fyrhandboken till alla, fartygsche-
fen tackade oss för fyrinformationen 
varefter han överlämnade vapenskölden 
för HMS Ven till Fyrsällskapet.

Innan vi åkte in till fastlandet mor-
gonen efter besökte Ulla och jag Ven 
Västra. Jag hade sedan en vecka försökt 
kontakta ägaren som är medlem i Fyr-
sällskapet sedan 2001 men inte lyckats 
få tag på honom. Tyvärr fanns han inte 
heller på fyrplatsen men vi såg genom 
staketet att allt var mycket väl underhål-
let. Jag har när jag skriver detta fått tag 
på honom och han har sagt att Fyrsäll-
skapet är mycket välkommet att besöka 
hans fyrplats när vi ordnar en fyrresa till 
Ven.

Jag hoppas att fler örlogsfartyg döpta 
efter fyrar hör av sig till Svenska Fyrsäll-
skapet.

Data 
Minröjningsfartyget HMS Ven
Byggt på Karlskronavarvet 
Sjösatt 1986-08-15 
I tjänst från 1986-11-28 
Längd 47,5 m
Bredd 9,6 m,
Djupgående 2,2 m
Deplacement 360 ton
Besättning 30 man 
Moderniserad på Kockums i 
Karlskrona. 

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

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

       Redaktören
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Bli webmaster i Svenska Fyrsällskapet!
Vår nuvarande Webmaster, Arne Svensson, önskar tyvärr efter nästan 5 år 
avsluta sitt engagemang som Svenska Fyrsällskapets Webmaster. Vi söker 
nu hans ersättare och samtidigt en eller flera personer som kan bilda en 
webgrupp.

Arbetet innebär återkommande uppdatering och utveckling av vår hemsida  
http://www.fyr.org. 

Vår nuvarande webmaster kommer att lämna över senast i mars 2017, men 
ersättaren kan tillträda denna ytterst viktiga post i vår förening tidigare 
om han/hon vill och har möjlighet. Arne kommer att finnas tillgänglig för 
överlämning och specifikt avgränsade projekt.

All administration görs i cpanel och arbetet med webplatsen sker med 
HTML-kod i en texthanterare. Det är en fördel om du utöver HTML 
kan CSS samt PHP, Modx och grundläggande bildbehandling (Gimp eller 
Photoshop). Arbetet är mycket fritt och självständigt. Vi är mycket flexibla 
och kan garantera att du får ett intressant och kul jobb.

Arbetet utförs som allt annat arbete inom Fyrsällskapet helt ideellt men man 
får naturligtvis ersättning för alla kostnader i samband med webmasterskapet. 
Som Webmaster deltar du också i våra styrelsemöten och har då möjlighet 
att lära känna styrelsen och alla sammankallande i våra kommittéer. 

Om du är intresserad och vill ha generell information kan du kontakta 
ordföranden Esbjörn Hillberg, tel. 031-972148, esbjorn@hillberg.com. Vill 
du ha information om webplatsen och arbetet kan du kontakta vår nuvarande 
webmaster Arne Svensson, mobil 0702-182343, tel. 031-7757769 eller 
webmaster@fyr.org.

Kom med i vårt trevliga gäng och utveckla Svenska Fyrsällskapet!
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Inte världens pampigaste fyr
- en ljuspunkt med dramatisk historia

Ulf Wade Andersson

Den Internationella fyrdagen, söndagen den 21 augusti befann jag mig i Stockholm 
och funderade på vilken fyr jag skulle besöka. Valet blev Boo ledfyr i norra delen av 
Baggensfjärden. Fyrplatsen anlades år 1883 och bestod då av en mindre fyrkur i trä 
med tillhörande fotogenbod. År 1941 ersattes fyren av ett vitt fyrhus med AGA-ljus.

Efter det ödesdigra slaget i Poltava den 28 juni 1709 där Karl XII och hans armé 
besegrades av ryssarna blev det inte några fredsförhandlingar. 

Under sommaren år 1719 försökte tsar Peter den Store öka pressen på Sverige inför 
fredsförhandlingarna genom härjningar längs den svenska Östersjökusten. Ryssarna 
plundrade och brände för att tvinga svenska regeringen till eftergifter i fredsförhand-
lingarna som inletts på Åland. Den ryska tsaren Peter den Stores galärflotta spred 
skräck och längs Östersjökusten brändes byar, städer, gårdar, slott och herresäten från 
Gävle i norr till Norrköping i söder. De ryska galärerna försökte inta Stockholm via 
Baggensfjärden, vilket ledde till slag både till lands och sjöss. Svenskarna bjöd på hårt 
motstånd och avvärjde ryssarnas försök att inta huvudstaden. Fredsförhandlingarna 
slutfördes efter Karl XII´s död i Nystad i Finland år 1721.

År 1905 restes en minnessten över slaget vid Baggensfjärden på Skogsö i Saltsjö-
baden med texten: ”Till minne af Stockholms stads tappre räddare den 13:e augusti 
år 1719”.
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Lite mer om Råttfällan

Malmö Vågbrytarbank, Råttfällan, byggdes 1925 ovanpå en påbörjad pir som aldrig 
blev färdig. Detta innebär, att det finns en grund spikrak bank under vattnet med 
varierande djup, allt från 6-7 meter till knappt 1,5 meter. Trots att detta är utmärkt 
på sjökortet, så är där många som går på grund här och man säger då, att fällan slår 
igen! Alltså, högst sannolikt finns det inga råttor här ute, utan i stället sjöfolk som 
är ovarsamma och obetänksamma. Jag fann denna karta i en bok jag hittat på ett 
antikvariat. Råttfällan kallas för Fast fyr på kartan och ligger längst upp till vänster.

      Gunilla Thydell

Rättelse

I Blänket 2016:3 hade det smugit sig in ett fel 
i faktarutan på sidan 15 - Robben Island ligger 
norr om Kapstaden, inte söder om!

Detta hälsar vår medlem Erik Dahlhammar 
som var på besök där i januari 1998 tillsammans 
med en grupp anti-apartheid-medarbetare.

Han säger att det var en gripande upplevelse 
att komma till denna plats, besöka Mandelas 
cell och höra en f.d. fånge berätta om hur livet 
var där under apartheidtiden.
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Fyrmodell av Morups Tånge i Smedjebacken

Per Laurentz

Smedjebackens båtklubb har med ideellt arbete 
tillverkat två nedskalade kopior av fyren Morups Tånge. 
Idén väcktes en kväll på vår klubbholme Svinö. Vi ville 
flytta vattenpumpen och bygga ett litet hus till den. 
Valto Lahnalampi tände på idén. Han skulle svetsa en li-
ten enkel fyrliknande sak, c:a metern hög med en lampa 
i. Gunnar Persson hörde om idén och antog utmaningen 
att rita fyren. Han studerade olika fyrar och fastnade för 
Morups Tånge. 

Det lilla projektet blev 
nu ett klart större projekt. 
När vi ändå tog fram rit-
ningar och material beslu-

tades att bygga två exemplar. Fyrarna skulle bli 3 m höga 
med en diameter på 95 cm. Den ena till vår klubbholme 
och den andra till Lövhällarna i sjön Barken. 

Lövhällarna har idag en enkel fyr på vinkeljärn, den 
ersätts nu med denna fyr. Gunnar ritade och konstruera-
de fyren i ett 3D ritprogram, material och skärritningar 
togs fram och rostfri plåt skars och svetsades. Fyren lack-
erades med 2 komponentsfärg och en blå rand målades. 
Originalet har ett svart band, men då vår klubbfärg är blå 
så valdes den kulören. Ett fäste togs fram och göts fast på stenarna där fyrarna skall 
stå. En fyrlins hittades i ett uthus och monterades i den ena fyren. 

Klubbholmens fyr kommer att lysa med vitt fast sken. Lövhällsfyren enligt tidi-
gare ljus FL 3s. Fyrens position är 60° 5.551N 15° 32.824. Mellan Smedjebacken och 
Söderbärke i sjön Barken. Den 1 augusti monterades första fyren på vår klubbholme 
och den 18 september monterades och driftsattes fyren på Lövhällarna.

Fakta:
Konstruktör: Gunnar Persson,
MVUSAB
Svetsarbeten: Valto Lahnalampi, 
P&V Rörsvets AB
Diverse arbeten: Per Laurentz
El: Anders Samuelsson
Sponsor: MVUSAB och 
P&V rörsvets
Material: Rostfri plåt
Höjd: 3 meter
Diameter: 95 cm

Vid en mindre cere-
moni utsågs Gun-
nar Persson och Per 
Laurentz till fyr-
mästare och försågs 
med varsin fyrmäs-
tarmössa/kepa.
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Hur gör man för att få en artikel 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

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
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Julen är på gång och vi hjälper dig med klapparna!

Ett medlemskap i Svenska Fyrsällskapet eller
någon av våra klubbprylar löser ditt problem!

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 tel. 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, 130:- (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:-)
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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
  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
  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 1404, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
  Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, tel. 0708-187897 
  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

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
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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. 0705-601190

Programkommitté Uppland
Sammank. Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
 Hans Fendin, Kölängsvägen 34, 741 42 Knivsta, tel. 018-341674
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

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

Revisorer
 Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
 Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35, lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 031-690689
Suppleant Marianne Plate, Snäckekärrsgatan 9, 421 57 Västra Frölunda, tel. 031-690567

Valberedning
Sammank. Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
 Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
 Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473

Medlemsavgifter verksamhetsåret 2017
 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 nästkommande år.
OBS! När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på 
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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