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Ordförandens sektor

Ja så fick vi med mycket kort varsel en verkligt be-
drövlig och tråkig upplevelse. Vi var tvungna att av-
bryta båtmässan i Stockholm, skjuta fram årsmöte 
21/3 till obestämt datum, ställa in vårt styrelsemöte 
18-19 april och vårens programverksamhet. Troligt-
vis kanske vi inte heller kan fira: Grönskär (250 år), 
Svartklubben (200 år) samt Sandhamn, Utklippan 
(Heidenstam), Tylö och Lakholmen (alla 150 år) som 
fyller jämna år och inte heller Internationella Fyrda-
gen i augusti. Kanske kan inte heller höstens program-
verksamhet genomföras. Naturligtvis kommer allt att genomföras, men ingen vet när. 
Det är därför viktigt att du bevakar vår hemsida eller kontaktar oss. Då vi inte har 
kunnat välja en ny styrelse fortsätter den gamla styrelsen, men vi har även adjungerat 
(utan rösträtt) de som ev. skulle ha valts. En annan trevlig träff som har inställts är 
Norsk Fyrhistorisk Forenings landsmöte på Lindesnäs dit jag var inbjuden för att 
hålla ett föredrag om vår förening och vad vi har gjort för att lyckas så bra med vår 
verksamhet. Jag skriver detta i mitten av maj och du läser detta 2 månader senare så 
en massa andra saker bör också ha hänt.  

Naturligtvis är det oerhört tråkigt att vi inte kan träffas som vanligt. Nu är vi plötsligt 
mer isolerade än vad vi någonsin har varit. Som en liten jämförelse vill jag påminna 
om att många fyrvaktare levde ett ofta isolerat, ensamt liv och att de gjorde detta un-
der lång tid. Dessutom kom telefonen och radion mycket sent in i deras liv. Trots sin 
isolering var fyrvaktare mycket aktiva och hade många intressen och hobbyaktivite-
ter. De studerade, skrev brev, poesi och berättelser, de ritade, målade tavlor och foto-
graferade, de byggde modeller av fartyg och fyrar, de stickade, virkade och knypplade, 
de snickrade och byggde sjömanskistor och möbler, de jobbade med sjömaning och 
gjorde fiskenät, knopmattor samt splitsade och taglade tågvirket till sina båtar. Det 
finns alltså mängder av saker man kan göra för att inte känna sig helt isolerad och bli 
uttråkad. Vi har dessutom den stora fördelen nu för tiden att vi genom kommunika-
tionsteknikens snabba utveckling, bredband, datorer, m.m. lätt kan hitta information 
om det mesta och hålla kontakt med varandra.  

Det vore trevligt om du skrev till Blänket och i ord och bild berättade om vad du gör, 
vad du samlar på för fyrprylar, böcker, m.m. och sänd oss friska vilda idéer på vad du 
tycker Fyrsällskapet skall göra. 

      Esbjörn Hillberg
      Donsö 2020-05-17
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Redaktörens ruta
Så kom då äntligen den efterlängtade sommaren. En sommar ganska så 

annorlunda än normalt. Trots att det lättats på en del restriktioner så är vi ändå 
präglade av coronapandemin. Detta gäller också Svenska Fyrsällskapet. Inget 
vanligt Årsmöte, inställda föredrag och utflykter, inget styrelsemöte och hur blir 
det med den Internationella Fyrdagen? En del fyrar kommer att ha öppet, andra 
inte. Några slingrande köer för att komma upp i fyrar blir det nog inte tal om. 
Fyrarnas innandömen är ganska trånga och svåra att hålla avstånd i. Vi får satsa 
på nästa år som också är vårt jubileumsår. Fyrsällskapet har då funnits i 25 år och 
under den tiden ökat till ett medlemsantal som vi aldrig vågat drömma om. 

Tänk så många artiklar som varit införda i Blänket och vilken kunskap ni 
artikelförfattare därigenom spridit under åren. Så många skribenter som passerat 
och så oerhört många trevliga kontakter jag som redaktör fått. Tack snälla ni! Det 
har varit värt allt jobb många gånger om. 

Numret du just fått innehåller både gammalt och nytt. Kanske skulle det varit 
önskvärt med lite mera dagsaktuell information, men resor till fyrar har ju varit 
mer eller mindre omöjliga att genomföra. 

Skildringar från gamla tider ger en inblick i fyrvärlden såsom den såg ut förr 
när fyrarna var levande arbetsplatser och fyrvaktaryrket var högt värderat och 
väsentligt för sjöfarten och de människor som vistades på och vid havet. Det var 
en yrkeskår som säkert inte anade att den någonsin skulle bli bortrationaliserad. 
Så fel de tyvärr hade, redan på 1960-talet började den stora automatiseringen av 
de bemannade fyrplatserna. Ett yrke som tidigare varit livsviktigt behövdes inte 
längre. Teknikutvecklingen sopade undan dem. 

Hur går det då med dokumentationen av fyrpersonalen? Jo drygt 10.600 
personer, d.v.s. fyrpersonal och deras närmaste anhöriga, finns nu med i registret. 
En hel del hör av sig med information och foton, men det kunde gärna vara fler. 
En av våra styrelsemedlemmar har varit mycket aktiv i sitt framletande av foton 
av fyrpersonal och jag är honom evigt tacksam. Det är alltid roligare när det finns 
ett ansikte bakom namnet. Gamla bilder kan vara av dålig kvalitet men har ändå 
sitt värde. 

Jag vill också slå ett slag för Fyrwiki - Svenska Fyrsällskapets omfattande 
lexikon. Här kan du hitta hur mycket som helst som rör fyrar och fyrväsendet 
och lite för att inte säga mycket till. Lexikonet utökas dagligen. Jag vet eftersom 
jag är gift med författaren! Tur att vi i detta sammanhang båda har samma intresse 
eftersom arbetet med lexikon, Blänket och registret, äter oändligt med tid.

Vill du se det senaste som lagts in i lexikonet så gå in på föreningens hemsida, 
www.fyr.org och välj Lexikon i menyraden. I sökrutan överst till höger skriv 
”Senaste”. Klicka sedan på den bild du önskar få mer info om och du länkas 
vidare till texten.

Ha en skön sommar och var rädda om er så syns vi i årets sista nummer av 
Blänket som kommer i oktober.

      Maria Elsby
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Program hösten 2020
P.g.a. den rådande Corona pandemin har fyrsällskapet ett mindre program i höst.

15-16 augusti                         Internationella Fyrdagen/fyrhelgen

Svenska Fyrsällskapet återgår till att fira Internationella Fyrdagen på den tredje hel-
gen i augusti. Lokala avvikelser kan förekomma. I år kommer fyrdagen dessutom att 
påverkas av Corona-pandemin varför osäkerheten om öppethållanden kan bestå in i 
augusti. För besked se: https://fyr.org/aktiviteter/internationella-fyrdagen.html.

23 september  Stockholm.                       Barndomsminnen från Svartklubben

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag den 23 september kl 19.00. 
Carina Borgström och Lisbeth Modin berättar och visar bilder från Svartklubben 
förr i tiden.
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 
100 m mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 18 september till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

OBS! Om vi tvingas ställa in föredraget kommer detta att anslås på Fyrsällskapets 
hemsida www.fyr.org.

Prel. 27 september  Göteborg.                  Utflykt till fyren Bråten i Bråtaviken, Åsa

Samling kl 12 söndag den 27 september vid parkeringen Bråtavikens hamn.
Mats Berggren kommer att visa oss fyren därefter finns möjlighet att inta mehavd 
fika utomhus vid bra väder eller om det är lite sämre så får vi gå in i hamnens 
klubbhus. Därefter kommer Mats att guida oss (de som vill) på en promenad (c:a 7 
km, kan kortas om så önskas) i det närliggande naturreservatet Näsbokrok.

Bråtavikens fyr är en av de senast byggda fyrarna i Sverige. Den har tillkommit på 
privat initiativ av entusiaster och medlemmar i Bråtavikens Båtsällskap (BBS). Mats 
kommer att berätta om hur man anlägger en fyr och sedan får den markerad i sjö-
kortet m.m. Läs mer på www.brataviken.se.

Vägbeskrivning: E6 söderut från Göteborg, avfart ÅSA FJÄRÅS, höger mot ÅSA, 
höger i första rondellen vid infarten till ÅSA Efter skylten HÄSTHOLMEN (i sten-
mur) är det 5:te vägen till vänster som heter Bråtaviksvägen. Följ den ända ner till 
hamnen. Det finns en grind på vägen ned, men den skall vara öppen då.
Ingen avgift, ingen anmälan vid ev. frågor kontakta Marie Tilosius 031-526165 eller 
Mats Berggren 0706-095442.

Obs! Tidpunkten är preliminär p.g.a. det rådande pandemiläget. Kontrollera en 
vecka innan på hemsidan eller ring någon ovan för att förvissa dig om att utflykten 
blir av.
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Prel. 11 oktober  Göteborg                                                Fyrplats i Göteborg 1923

Samling Götaplatsen söndag 11 oktober kl. 11.00
Visste du att det har funnits en fyrplats i Johanneberg? Det var under Jubileumsut-
ställningen 1923 som man lät uppföra 3 fyrar på berget ovanför Näckrosdammen. 
Upp till fyrarna gick det en bergbana från Näckrosdammen.
Vi pratar lite om Jubileumsutställningen då vi går från Götaplatsen till Näckros-
dammen. Vi följer sedan bergbanans väg upp till Fyrplatsen. Fundamenten finns 
fortfarande kvar. Där uppe funderar vi på hur det såg ut 1923, hur det ser ut idag 
och vad man kan göra av platsen i framtiden. Ulf Smedbo, kunnig i tåg och järn-
vägsräls, berättar om bergbanan och Marie Tilosius berättar om fyrplatsen. 
Du som kan något om Jubileumsutställningen kom med och berätta!

Ta grova skor det kan vara blött. Lite terrängpromenad på dålig stig, dock inte ”oba-
nad” terräng, upp till fyrplatsen. Du kan ta asfaltväg tillbaka. 
Tid: 1½ timma. Vi avslutar vid fyrplatsen. 
Ingen anmälan, ingen avgift.

Obs! Tidpunkten är preliminär p.g.a. det rådande pandemiläget. Kontrollera en 
vecka innan på hemsidan eller ring Marie Tilosius 031-526165 för att förvissa dig 
om att utflykten blir av.

28 oktober  Stockholm                                    Häradskärs Fyr- och Lotsplats

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag den 28 oktober kl 19.00. 
Kenneth Magnusson, fyrens nuvarande tillsyningsman berättar i ord och bild om 
Häradskär då och nu.
Resväg: se 23 september
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 22 oktober till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

OBS! Om vi tvingas ställa in föredraget kommer detta att anslås på Fyrsällskapets 
hemsida www.fyr.org.

Prel. 14 november  Göteborg.    Se fyrar blinka runt Hönö och i Göteborgs inlopp.

Utflykt till Hönö Klåva i solnedgång/tidig kväll lördag den 14 november kl. 16.00
Vi åker till Hönö Klåva med egna bilar eller buss Röd Express från Centralstationen 
i Göteborg, Färja till Hönö och buss 291 till Hönö Klåva. Kolla busstider!!

Vi träffas i hamnen på parkeringen mitt emot Hemköp kl 16.00, ungefär när solen 
går ner. Detta skall passa med busstiden! Bussen stannar vid Hönö Klåva, strax 
före Hemköps affär. Fråga busschauffören! Härifrån går vi en kort sträcka upp till 
Utsiktspunkten på vattentornet, på berget mitt i bebyggelsen. Från Utsiktsgatan går 
trappor och sedan en spiraltrappa med räcken, c:a 3 våningar hög.
Här har vi en fin utsikt över södra Norra Skärgården och inloppet. Vinga, Truba-
duren, Viten, Gäveskär och mer kan du se härifrån. Vi kommer i skymningen för 
att se fyrarna lysa och blinka.
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Till vår hjälp har vi en lista med kompassbäring till fyrar i närheten. Ja, och så ta 
med kikare och kompass och Båtsportkort om du har. Ficklampa eller kanske en 
pannlampa och fika! Listan finns att ladda ner på www.fyr.org. Det finns inga sitt-
platser på tornet, men det finns ett räcke runt och fika får vi ta stående.
Vill du se fyrarna i dagsljus så är det bara att vara tidig och själv gå upp till utsikts-
platsen och vänta där på oss andra. 

Under rådande omständigheter så uppmanar vi intresserade att kolla på vår hem-
sida www.fyr.org och helst ringa Göran Sernbo 0704-449843 några dagar före. 
Vi vet ju i denna stund ingenting om de begränsningar som kan finnas.

Denna utflykt kan du göra på egen hand, vi blir då glada om du skriver ett mail till 
oss på fyrprogvast@gmail.com och berättar hur det gick.

18 november  Stockholm                 Kan fyrar hjälpa till att rädda Östersjön del 3

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag den 18 november kl 19.00. 
Tredje föredraget av Fotograf Magnus Rietz, som denna gång berättar i ord och bild 
om många av de fantastiska fyrarna i Finland och Sverige..

Resväg: se 23 september
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 12 november till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

OBS! Om vi tvingas ställa in föredraget kommer detta att anslås på Fyrsällskapets 
hemsida www.fyr.org.

Specialerbjudande för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet

Så länge lagret räcker kan medlemmar i Svenska Fyrsällskapet köpa Anders 
Hedins fantastiska fyrbok ”Sveriges Fyrar originalritningar 1678 - 1902”, storlek 
30x51 cm, 215 sidor fyllda med fotograferade ritningar i färg från Riksarkivet, 
Krigsarkivet och Sjöfartsverket. Boken är ett ständigt aktuellt praktverk. 
Specialpris är 499:- inkl. porto. Reservation för slutförsäljning. 

Du kan även köpa 2021 års väggkalender i färg, storlek 33x41 cm, 12 sidor med 
ritningar från boken ovan, specialpris 170:- inkl. porto.

Beställ genom Breakwater Publishing , lennart@breakwater.se, tel 031-7227480.

              Esbjörn Hillberg
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SVENSKA FYRSÄLLSKAPET

PROTOKOLL fört vid 

Årsmöte 2020-06-28

Plats:
Antecknades, p.g.a. den rådande covid-19 pandemin, och därmed 
sammanhängande restriktioner för mötessammankomster, att detta årsmöte 
hållits i formen av ett virtuellt möte, utan närvaro av personer. Antecknades 
vidare att underlag inför årsmötet, i enlighet med stadgarna, tidigare utsänts 
per post till samtliga medlemmar, tillsammans med tidningen Blänket 
2020:1. Detta gäller allt underlag utom revisionsberättelsen, valberedningens 
förslag samt förslag till årsavgift för kommande verksamhetsår. I normalfallet 
presenteras dessa i samband med mötets avhållande. Underlaget har denna 
gång, på grund av den rådande situationen, i stället presenterats och hållits 
tillgängligt på sällskapets hemsida sedan 2020-06-07. Från denna tidpunkt har 
även en allmän beskrivning av styrelsens förslag till genomförande av årsmötet, 
funnits på sällskapets hemsida.

Närvarande:
Se föregående punkt.

Öppnande:
Se föregående punkt. 

§ 1  Ordförande:
Esbjörn Hillberg agerade som ordförande för mötet.

§ 2  Sekreterare:
Mikael Engqvist agerade som sekreterare för mötet 

§ 3  Justeringsmän:
Mot ovanstående bakgrund, justeras protokollet av ordföranden ensam.

§ 4  Mötets utlysning:
Se inledningen.

§ 5  Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för 2019, vilka har 
hållits tillgängliga enligt ovan, godkändes och lades till handlingarna.
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§ 6  Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen, vilken har hållits tillgänglig enligt ovan, godkändes och 
lades till handlingarna. Antecknades att revisorerna rekommenderade att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 7  Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

§ 8  Val av ordf.
Till ordförande på 1 år omvaldes Esbjörn Hillberg.

§ 9  Val av övriga styrelseledamöter
Ann-Louise Gustavsson (nyval 2 år)
Björn Hedberg (fyllnadsval 1 år)
Tomas Berglund (fyllnadsval 1 år)
Mikael Engqvist (omval 2år)
Ulf Schloss (omval 2 år)
Tommy Öberg (omval 2 år)
Leif Elsby (1 år kvar)
Ingrid Sernbo kassör (1 år kvar)

§ 10  Val av revisorer 
Lena Ardbo (1 år kvar)
Monica Axman (omval 2 år)
Heléne Abenius (omval 2 år) suppleant  

§ 11  Val av övriga
Redaktionskommitté
Maria Elsby, sammankallande (1 år kvar)
Leif Elsby (1 år kvar)

Hemsida/sociala medier
Ann-Louise Gustavsson sammankallande (nyval 2 år)
Johan Stiernspetz (nyval 2 år)
Ulf Tjerneld (nyval 2 år)

Programkommitté Västkust
Marie Tilosius, sammankallande (omval 2 år)
Ann Holmdahl (omval 2 år)
Göran Sernbo (omval 2 år) 
Anna-Maj Toresson (omval 2 år)
Kurt Toresson (omval 2 år)
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Programkommitté Stockholm
Ulf Schloss (omval 2 år)
Erik Sundström (omval 2 år)
Jan-Bertil Sölvin (omval 2 år)
Rolf Wänn (omval 2 år)
Christian Lagerwall (nyval 2 år) 
Christer Nettelbladt, sammankallande (1 år kvar)
Marianne Brus (1 år kvar)
Anders Unosson (1 år kvar)

Programkommitté Gotland
Jan Ströberg, sammankallande (omval 2 år)
Lars Flemström (omval 2 år)
Göran Storm (omval 2 år)
Gunnar Sillén (1 år kvar)

Programkommitté Uppland
Anders Nylund (omval 2 år)
Gunnar Boman, sammankallande (1 år kvar)
Hans Fendin (1 år kvar)
Tommy Öberg (1 år kvar)

Samtliga val enligt §§ 8 – 11 ovan skedde enligt valberedningens förslag till 
årsmötet.

§ 12  Val av valberedning
Anders Unosson, sammankallande (omval 1 år)
Nisse Holmdahl (omval 1 år)
Marie Tilosius (omval 1 år)  
Christian Lagerwall (nyval 1 år)

§ 13  Årsavgifter
Beslutades att årsavgifterna behålls oförändrade under verksamhetsåret 2020, 
d.v.s.:

  Enskild medlem   200:-  
  Förening    250:-
  Företag  1000:-

§ 14  Motioner
Antecknades att inga motioner att behandlas av årsmötet hade inkommit till 
styrelsen.
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§ 15 Övriga frågor
I normala fall brukar årsmötet avslutas med en presentation av mottagare av 
utmärkelsen Årets VIPP. På grund av rådande omständigheter kommer detta 
att ske senare i annan ordning.

Avslutningsvis framförde ordföranden sällskapets varma tack till samtliga 
ledamöter för deras insatser i föreningen under det gångna verksamhetsåret, 
till valberedningen för ett genomarbetat förslag samt ett speciellt tack riktades 
till Lennart von Post, som avgår efter att ha varit styrelseledamot i 10 år.

Göteborg den 28 juni 2020

__________________   _________________
Mikael Engqvist   Esbjörn Hillberg
Sekreterare    Ordförande

Årets VIPP 2020

Som du kunde läsa i förra numret av Blänket tilldelade Styrelsen för Svenska 
Fyrsällskapet Föreningen Sandhammarens Fyrplats ”Årets VIPP 2020” med 
nedanstående motivering:

Den ideella Föreningen Sandhammarens Fyrplats bildades 2009 av lokala 
fyrentusiaster under ledning av Berny Perzon och Arne Nilsson. Föreningens 
syfte är att dokumentera, återskapa och bevara Sandhammarens fyrplats med 
livräddningsstationen i sin helhet i så ursprungligt skick som möjligt samt att 
informera om och visa fyrplatsen och dess olika anordningar.
...........................

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Föreningen Sandhammarens 
Fyrplats ”Årets VIPP 2020” visa sin uppskattning och uttrycka sitt varma tack till 
föreningen och dess medlemmar för att de genom sitt långvariga och idoga arbete 
har underhållit och utvecklat Sandhammarens fyrplats samt visar och har skapat 
ett välbesökt betydelsefullt maritimt kulturminne.”  

Priset skulle delats ut vid årsmötet i mars. P.g.a. coronapandemin ställdes årsmötet 
in tills vidare. Priset kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.

      Styrelsen
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Illustrerad Familj-Journal söndagen den 14:e oktober 1888, sid 331

Från utställningen i Köpenhamn.
Danmarks första elektriska fyrbåk.

Sedan man börjat använda det elektriska ljuset i dagliga livet, låg naturligtvis den 
tanken nära till hands att även begagna detta kraftiga ljus i fyrbåkar. I början erbjöd en 
sådan användning mycket betydliga svårigheter, då man ännu icke riktigt hade utfun-
derat, hur man skulle skaffa det elektriska ljuset den stadighet, som är nödvändig för 
detta ändamål, och det var först år 1869 som man i Frankrike, vilket i detta hänseende 
gått i spetsen för nationerna, uppförde en fyrbåk vid La Hève. 

Ända till för helt få år sedan hade man i Frankrike blott tre elektriska fyrbåkar, men 
nu (år 1888) går det raskt framåt, och meningen är att efter hand avlösa alla de för-
åldrade oljefyrarna längs Frankrikes vidsträckta kust med elektriska.

Även i England finnes nu en del elektriska fyrbåkar, och flera andra europeiska land 
hava gått i de stora sjöfarande nationernas fotspår. 

Vad Danmark beträffar, är den elektriska fyrbåk som varit uppställd på utställningen 
den första. Med det allra största intresse hava tusende och åter tusende människor 
afton efter afton betraktat den väldiga ljuskälla, som för framtiden skall hava sin plats 
vid Hanstholm på Jyllands nordvästra kust, som skall lysa ut öfver den oroliga Nord-
sjön och som vi hoppas skall rädda mången käck sjömans liv genom sina varnande 
blinkningar. Intresset för denna fyrbåk, varav vårt blad idag lämnar en illustration, 
torde förökas än mera, då man erfar, att Hanstholms fyrbåk i denna form skall bli av 
en ljusstyrka som icke finnes starkare hos någon annan europeisk fyrbåk, ja, att den 
för närvarande må hända är den starkaste av dem alla. 

Då man talar om en fyrs ”ljusvidd”, förstås härmed det avstånd ute på havet, på vilket 
dess ljus är synligt. Ljusvidden beror emellertid icke blott på fyrens styrka, utan även 
på luftens genomskinlighet, vilken kan vara mycket olika allt efter årstiderna. Man 
har därför också, som vi sedermera skola se, träffat anstalter till att i dimma eller oklar 
luft öfver hufvud taget förläna fyren starkare ljuskraft. 

Den nuvarande lampfyren på Hanstholm har en ljusvidd av 20 ½ danska qvartmil 
och visar en vit glimt två gånger i minuten, vilken är synlig under 6 till 8 sekunder, 
medan den är osynlig 22 till 24 sekunder. Den nya elektriska fyren skall erhålla en 
ljusvidd av, tror man, 30 danska qvartmil (c:a 20 svenska) och kommer att lysa något 
öfver 200 danska fot öfver havsytan. 

För att förstärka ljuset från fyren och för att förhindra ljusstrålarnas spridning an-
vändas reflexspeglar bakom ljuset eller linssystem framför. Vid elektriska fyrar skall 
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Från Nordiska industri-, landtbruks- och konstutställningen.
Originalteckning af Karel Sedivy

egentligen endast det senare kunna ifrågakomma, och – som vi skola se – har därför 
också detta i rikligt mått blivit bragt till användning vid Danmarks första elektriska fyr. 

Fyren på Hanstholm bygges som ett åttkantigt, vitt murat torn, som innehåller åtskil-
liga rum, hvilka skola begagnas av den vakthavande fyrbetjäningen, medan maskinrum 
och bostäder för fyrpersonalen finnas i särskilda byggnader. På tornets topp ses den 
stora lanternan täckt med glas och inne i detta lins- och prisma-apparaten, som med-
elst ett eget maskineri kan kringvridas jämnt och lugnt under den tid fyren är tänd. 

Mitt i prisma-apparaten står den stora elektriska båglampan av fransk (Méritens) kon-
struktion. Man har alltid en reservlampa till hands, som, i fall ett missöde skulle in-
träffa med den arbetande lampan, på en sinnrik apparat kan skjutas in i dennas ställe. 

Linsapparaten är en så kallad polyzonal eller mångbältig, om vi så få säga, och är upp-
funnen av engelsmannen Brewster. Då nämligen konstruktionen av en enda stor glas-
lins skulle förete oövervinnerliga svårigheter, har man hittat på att sammansätta den 
av en mindre mittlins, utomkring hvilken ligga en stor del koncentriska och prisma-
tiska glasringar, som tillsammans utöva samma verkan på ljusstrålarnas brytning som 
om det hela vore en enda stor lins. Under och över linssystemet äro anbragta – liksom 
spjälorna i en jalousie – tresidiga prismor, vilka alla äro ställda så, att de uppfånga 
ljusstrålarna och bryta dem i en riktning, som är parallell med hufvudaxeln. Alla från 
ljuskällan utgående strålar komma sålunda till verklig nytta, emedan de icke kunna 
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spridas ut i rymden. På denna fyr finnas i varje fack av lanternan tre rader prismor, 
och det är också orsaken till att strålarna, som utgå från den, under kringvridandet 
presentera sig som tre strålknippen; att dessa, då de träffar närmare liggande föremål, 
visa sig färgade i regnbågens färger, beror endast på deras brytning genom prismorna; 
detta fenomen känna vi ju så väl från prismorna i våra ljuskronor o. dyl.

De som besökt fyrväsendets avdelning på utställningen torde hava sett de två hög- 
och lågtrycksmaskinerna, som skola utgöra den nödvändiga drivkraften till Hanst-
holms fyrbåk. Dessa maskiner driva först två Méritens magneto-elektriska maskiner, 
vilka utveckla den nödvändiga elektriciteten, som härifrån genom trådledningar föras 
upp i tornet till båglampan; de elektriska maskinerna äro konstruerade så, att en 
större eller mindre del av dem kan sättas i förbindelse med lampledningen; man skall 
sålunda sättas i stånd att begagna större eller mindre kolspetsar, alltså åvägabringa ett 
starkare eller svagare ljus, allt efter som luftens genomskinlighet erfordrar. 

Ångmaskinerna skola dessutom driva två sirener, varmed ju som bekant förstås stora 
lurar, som giva ljud då en stark luftström föres igenom dem och som äro bestämda 
att varna sjöfarande i dimmigt väder. Sirener hava de senare åren blivit ett vanligt 
appendix till fyrbåkar. Vid Hanstholm skola två sirener stationeras, den ena på 1800 
fots, den andra på ¼ mils avstånd från fyrbåken, men ock så, att de bliva satta i sådan 
förbindelse med fyrstationen, att de kunna regleras därifrån. 

Då de skola drivas av ångmaskinerna och man icke alltid har uppeldat under dessa, 
medan däremot dimma kan inträda vilket ögonblick som helst, har man vid sirenerna 
uppställt starka behållare, vari anbragts förtätad luft till ung. 12 atmosfärers tryck; 
denna luft är tillräcklig för att kunna få sirenerna till att begagna sin mun under de 
45 minuter som behövas för att få upp ångan. 

Årsavgift 2020
Du som har fått detta nr 3 av Blänket på posten har betalat din årsavgift. Vi 
sände årsavgiftsfakturan till alla medlemmar runt 25/1 tillsammans med Blänket 
nr 1. Därefter sände vi en påminnelsefaktura 23/3 till alla som vi har en email 
adress till. Slutligen sände vi ut en sista påminnelsefaktura med vanlig post 3/5. 
Vi kommer inte att sända någon mer individuell påminnelse utan har tagit bort 
Blänket för alla som ej har betalt årsavgift.

Om det finns någon tidigare medlem som ej har betalat men vill fortsätta att 
vara medlem vänligen kontakta oss på medlem@fyr.org eller 08-710 3333. Vi 
skickar därefter ut en ny faktura. 

De som bor i Sverige betalar: enskild medlem 200:-, institution/förening 250:- 
och företag 1000:-. De som bor utomlands måste dessutom addera 100:- (extra 
porto) till beloppen ovan.
Ni får gärna betala via: IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818 och 
Bic/Swift-code: HANDSESS. 
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Minnen från Ölands Norra Udde – Långe Erik
Tom Karlberg, Stocksund

Färjan Kalmarsund IV i Ölandshamnen 
med Kalmar slott i bakgrunden

Foto: Järnvägsmuseets samling

Ding-dong, ding-dong, ding-dong. 
Tre dubbelslag på fartygsklockan och 
Kalmarsund IV ska lämna Ölands-
hamnen i Kalmar. Det är på sena 
1950-talet, så endast små färjor skö-
ter transporterna mellan Kalmar och 
Öland. Färjan Kalmarsund IV kan ta 
20 personbilar varje gång. Ombord 
på färjan finns på denna tur ett par tre 
personbilar, och jag är också ombord, 
bland ett fåtal andra passagerare.

Jag – en trettonårig grabb från en ö som 
ligger någon kilometer bort från just 
Ölandshamnen. Ön, där jag är född och 
uppväxt heter Ängö, och vi som kommer 
därifrån brukar kallas Ängölaxar. Nu var 
alltså ängölaxen på väg över Kalmarsund 
till Öland och Färjestaden.

På Öland har mina morbröder och 
farbröder varit fyrvaktare och fyrmäs-
tare i flera omgångar, både på Långe 
Jan och på Långe Erik – Ölands Södra 
Uddes och Norra Uddes fyrplatser.

Väl iland i Färjestaden går jag ett 
hundratal meter till järnvägsstationen, 
där står tåget, eller rättare sagt rälsbus-
sen, färdig för start inom ett par minuter. 

Färden går, underligt nog, söderut till en 
början – trots att jag är på väg till Ölands 
Norra Udde. Snart går emellertid resan 
norrut efter att ha passerat en sväng runt 
Ölands Skogsby och snart kommer räls-
bussen till Borgholm. Medhavda smör-
gåsar tillsammans med läsk (Italia eller 
Loranga) ”sitter fint”. Efter ytterligare en 
och en halv timme kommer jag fram till 
slutstationen – Böda.

Äntligen framme!
Till Böda har min morbror – fyrmästa-
ren Torsten Samuelsson – kommit med 
sin bil. Det är en amerikansk bil. Jag tror 
att det var en Nash eller en Buick – väl-
polerad så att den svarta lacken hade 
övergått i en violett färgton. Jag blev 
alltså hämtad och körd sista biten via 
Nabbelund och Byxelkrok till Ölands 
nordspets. Väl där garagerades bilen i ett 
masonitgarage så att flygsanden skulle 
hålla sig borta från bilen. 

Sen var det bara några steg ner till 
Östersjön och ekan som låg och väntade. 
Ett par tre hundra meters roddtur och 
därefter var vi på fyrholmen. Långe Erik 
var imponerande – hög och vit. Höjden 

Rälsbussen med Färjestadens station.
Foto: Järnvägsmuseets samling
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är drygt 30 meter. På fyrplatsen bodde ett 
par familjer, fyrmästarens och fyrvaktarens 
och dessutom en ensamstående andre fyr-
vaktare som också titulerades fyrbiträde.

Min morbror var omgift med sin 
tidigare hushållerska. Hans första fru, 
Maja, hade dött när jag var liten, och det 
berättades om strapatserna när hennes 
kista skulle in till fasta Öland och fick 
dras över isen som man inte visste om 
den skulle bära eller brista. Men kistan 
kom iland och med tåg till Färjestaden 
och sedan över med färjan till Kalmar 
där mina släktingar hade hedersvakt vid 
ankomsten till hamnen – frack och höga 
hattar för de manliga och sorgflor på 
hattarna för damerna.

Hushållerskan, hans andra fru, hade 
också namnet Maja, men hon kallades 
alltid för hennes andra namn – Hélen. 
På fyrplatsen fanns endast en person 
som var jämnårig med mig – det var Hé-
lens son. Han var ganska busig och hade 
lätt för att ”göra ofog”. Vi brukade fiska 

Långe Erik - Ölands Norra Uddes fyr.
Foto: Lotsverket

tillsammans – med kastspö – vi försökte 
fånga gammelgäddan.

Dimma inte att leka med
En gång när vi var ute i roddbåten kom 
plötsligt en tjock dimma. Fyren kunde 
man inte se i tjockan – fyren körde igång 
sin mistlur, men ljudet bara studsade och 
ekade i dimman så vi visste inte åt vilket 
håll vi skulle ro för att ta oss iland. Jag 
tror vi rodde i cirklar och cirklar, men 
efter någon eller några timmar såg vi ett 
par stenar och vi kunde äntligen ”andas 
ut”. Trots att vi hade kommit i land flera 
hundra meter från det ställe vi tänkt oss 
att landa – men trots allt – inte på Got-
land eller i Estland. Någon gädda blev 
det inte den här gången.

Vid något tillfälle var även min kusin 
Johnny med på resan till Norra Udden 
och då var vi ju tre ungefär jämngamla 
grabbar som kunde göra hyss och smyg-
röka tillsammans.

Lotsbarnskola förr
Tidigare – på 1920- och 1930-talen 
hade det funnits en lotsbarnskola på 
fyrplatsen. Då fanns det, en 4-6 barn på 
fyrholmen. En skolfröken bodde några 
månader varje år på fyrplatsen och un-
dervisade barnen som var i åldrarna 7 till 
14 år. När jag vistades hos min morbror 
fanns fortfarande ”skolsalen” kvar i över-
våningen i fyrmästarbostället.

Hjälpa till i fyren
Jag fick hjälpa till uppe i fyrtornet när nå-
got skulle putsas eller något annat under-
håll skulle utföras. Efter det att jag hade 
blivit lite ”varm i kläderna” fick jag telefo-
nera till meteorologerna på F12 i Kalmar, 
och med sifferkombinationer, meddela 
det aktuella vädret som vid givna klock-
slag rådde på fyrplatsen. Oftast var det 
personal från F12 som ringde upp och då 
var det bara att svara och ge koderna.
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På kontoret fanns det spännande saker – 
bl.a. en barometer som angav lufttrycket 
och en hygrometer som visade luftfuk-
tigheten (se bilden) Här fanns också te-
lefonen som hade förbindelse med F12 
och dess vädertjänst. 

Fågellivet på Norra Udden
På vårvintern, då isen fortfarande låg, 
satte vi gäddsaxar – mestadels fick vi en 
del fina gäddor. På isen hade vi en gång 
lagt ut ”bottensatsen” från min morbrors 
vinbrygd – han hade haft en fylld da-
mejeanne som stått och puttrat någon 
månad. Nu var vinet klart och mäsken/
bottensatsen skulle avlägsnas – alltså ut 
på isen med den. Kråkor och fiskmåsar 
var som tokiga runt högen med vinrester 
och vi fick se en ”lustiger dans” då fåg-
larna blev fulla och flög vingligare och 
vingligare. Men jag tror att de nyktrade 
till efter ett par timmar eller så.

Ja, fåglar, var ofta ett samtalsämne på 
fyrplatsen. Det var alltid spännande att 
under den tidiga morgonen ta en tur runt 

fyrtornet och på marken upptäcka döda 
fåglar som under natten flugit rätt in i 
fyrljusets starka sken och brutit nacken 
vid träffen mot fyrtornets glasytor.

I Kalmarsund kunde man, på hös-
tarna, skjuta sjöfågel – ejder, svärta, lom 
och alfågel – för många en delikatess. Jag 
fick hjälpa till med att ”plocka” fåglarna 
rena på fjädrar och dun och ta ut inkrå-
met och därefter ”sve” fågelkropparna 
över öppen eld eller gasspisens lågor. Ef-
ter tillagning smakade ejder och svärta 
bäst. Lommen hade ”transmak” och var 
tvungen att ligga i mjölk över natten, så 
just transmaken skulle försvinna. 

Landgång - besök på fastlandet
När min morbror, fyrmästaren Torsten, 
varit på besök hos oss i Kalmar så kunde 
säkert en sjöfågel följa med till Öland. 
Men inte bara det, utan också flaskor 
från systembolaget, där det inhandla-
des en hel del. När motboken fanns, på 
40-talet och före 1955, så måste Torsten 
låna motböcker från bröder och även 
från sin gamla mor (som änka fick man 
ha egen motbok) för att kunna köpa ut 
en stor ranson så att det räckte några 
månader på fyrholmen. Resan med räls-
bussen upp till Böda blev ju också lite 
roligare om man kunde smutta lite på 
innehållet i någon av flaskorna. 

Väl i Böda väntade ju bilen – ingen 
fara – Torsten kände landsfiskalen, som 
mötte på stationen för en drink eller två 
– och efter det gick färden galant upp 
till nordspetsen – det vara bara att följa 
hjulspåren.

Torsten - historieberättaren
Torsten kunde berätta historier – kanske 
man lärde sig det under långa perioder 
ute på fyrskeppen. Radio, kristallmotta-
gare, fanns ju, men annars var det mest 
veckogamla tidningar och en del böcker 
som gällde. 

Morbror Torsten på kontoret där de meteo-
rologiska instrumenten förvarades.
Foto: Allan Bernving,  Kalmar läns museum
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Torsten har berättat – när han var fyr-
mästare på Ölands Södra Udde, i slutet 
av 1930-talet, att kungen var på bilresa 
runt Öland och då besökte också Långe 
Jan. Det var ju Gustav V – V Gurra – som 
kom i bil med följe. Det här var före an-
dra världskrigets utbrott. Vi var några som 
tog emot honom och jag presenterade 
mig. Ja, du Torsten, sa majestätet. Jag är 
ganska trött, så Du får berätta hur utsik-
ten är uppe på fyren, jag orkar inte gå alla 
trappsteg upp till toppen. Kan jag få låna 
en stol och sitta på? Javisst, ers majestät, 
sa jag, och hämtade en av våra ”finaste 
stolar”. Jag tyckte inte att kungen skulle 
sitta på en vanlig köksstol. När kungen 
med sitt följe hade åkt norrut mot Sol-
liden igen, så vände jag på ”kungastolen” 
och skrev: Här satt Gustav V och tog igen 
sig. Flera år efteråt kunde jag som tret-
tonåring, och många med mig, vända på 
stolen och läsa just de orden: ”Här satt 
Gustav V och tog igen sig”.

Fakta om Långe Erik
Fyren Långe Erik byggdes 1844-1845 
och tändes första gången den 1 novem-
ber 1845. Lysvidden var från början 16 
distansminuter. Nuvarande karaktär: 
Fl(4) W 15s, 13,8M. Lyshöjd 31,5 m. 
Fyren fick elljus år 1946 och automa-
tiserades och avbemannades 1976. Min 
morbror var fyrmästare på fyren under 
åren 1946 till 1960 då han gick i pension 
den siste september. Han efterträddes av 
Yngve Holmberg, John Lundh och Karl 
Andersson som i sin tur efterträddes av 
Gustav Olsson, som blev den siste fyr-
mästaren på Norra Uddens fyr.

Var tjänstgjorde fyrsläktingarna?
Jag själv har haft min farfar, morbröder, 
farbröder och nära släkt i lotsverkets 
tjänst på totalt 35 olika fyrskepp och 
fyrplatser runt om i Sverige genom ett 
århundrade eller så.

På följande platser har mina släktingar tjänstgjort:
Utgrunden  Tylö   Fyrskeppet Ölands rev
Dämman   Vinga   Lungö
Ölands Södra Udde  Stora Fjäderägg  Fyrskeppet Norströmsgrund
Östergarn   Garpen   Pite-Rönnskär
Ölands Norra Udde  Kopparholmarna  Germandö
Tjänstefartyget Kalmar Viskär, Arkö inre  Faludden
Tjänstefartyget Gävle Holmögadd  Fjärdgrund
Hävringe   Tjänstefartyget Umeå Bjuröklubb
Malmö redd  Bergudden  Fårö
Femörehuvud  Fyrskeppet Sydostbrotten Smygehuk
Hoburg   Fyrskeppet Östra Kvarken Fasterborev
Hallands Väderö  Rödkallen 

Jag tänker ofta tillbaka på mina upplevelser som besökare på Öland och på norra fyr-
platsen. Speciellt under mina ungdomsår. Om man på den tiden åkte bil hela vägen 
från Kalmar till Ölands Norra Udde tog färden åtminstone fem timmar – med väntan 
på färja, bilåkning och öppnande och stängande av flera väggrindar längs landsvägen. 
Idag går turen snabbt över Ölandsbron och på ungefär en och en halv timme är man 
framme på nordspetsen! Inte behöver man heller ro sista biten till fyrplatsen. Sedan 
lång tid finns en vägbank som gör att det är enkelt att besöka fyren.

Besöker ni Öland – missa inte en tur med bilen längst norrut till Ölands nordspets 
och till fyren Långe Erik!
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Inspektionen
Berättat av ”Charley”, Karl Hugo Stolpe för Anita Stolpe

”Nu är han på gång, flaggan är hissad på Vrångö!”, överlotsen skulle komma 
ut till Tistlarna och kontrollera att allt sköttes perfekt av fyrmästarparet 
på Fyrholmen och lika perfekt av lotsparet på Lotsholmen. Detta var det 
hot som hängde över familjerna på Tistlarna. Skötte man sig inte fick man 
bestraffningar över sig. 

Så här gick det till en gång på Tistlarna enligt Karl Hugo Stolpe, äldste sonen till 
fyrmästaren.

”Rulla in honom i mattan!” Emilia var 
villrådig, hur skulle hon kunna få undan 
fyrbiträdet som var så illa klätt. Han var 
ju i bara kalsongerna och något dagen ef-
ter. Han måste ju närvara vid inspektio-
nen. Karl bestämde: ”Lägg mattan nere 
på bryggan, så han syns!”

Men käre Je, nu var hon inte finklädd 
själv! Karl var klädd och putsad, från uni-
formsmössans galoner och jackans blän-
kande knappar till revärer på ärmarna, 

pressvecken och putsade skor, vaktarn 
Lars likaså. Barnen Ingegerd, Karl Hugo 
och lille Stellan var uppklädda i bästa 
skolkläderna och stod i led intill. Fyrvak-
tarens hustru Elin stod färdig med sina 
två barn.

Fyrmästarn och fyrvaktarn, men hon 
själv, hjälp vad skulle hon göra? Hon och 
Elin, fyrvaktarens blida hustru hade ju 
arbetat hela veckan med att få det så 
rent och fint, i köket med spisen och ug-

Så var livet en gång på Tistlarnas fyrplats

            Tistlarnas fyrplats                 Akvarell av Lennart Alverén
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nen som putsats med rejäl svärta, disk-
hon och vattencisternen renskrubbade, 
vedkasten full med ren fin ved, alla gar-
dinerna i hela fyrmästarstugan tvättade, 
torkade i solen, tack och lov och strukna, 
upphängda efter att de gått lös på alla de 
små fönstren, alla fönsterbräden rentor-
kade. Till sist att golven renskrubbades. 
Elin hade skrubbat dem rena med borste 
och såpa, som Emilia köpt veckan innan 
i Långedrag.

Inte nog med det, de hade ju också 
fått upp sina första fina färska potatis ur 
landet som hon själv hade anlagt med 
den jord som hon släpat med sig i kassen 
under året inifrån Långedrag! Nu var de 
färdiga och stod och kokade där på spi-
sen. Sillen var framtagen och spetsglasen 
var framdukade, överlotsen skulle säkert 
ta sig en tillsammans med fyrmästarn, 
när inspektionen var klar!

Men hon själv var ju inte klar! Vad 
göra?

”Karl vad skall jag göra? Jag är ju inte 
klädd själv!” 

”Nu är han på väg, jag måste gå ner och 
ta emot, jag tar med mig ongarna, är de 
klara?” 

”Jaja, men inte jag!” 
”In i kläkammarn och klä dig!”
Oh Gud, nu fick hon bråttom, in i 

kläkammarn och klä dig, sa han, ja, där 
var ju klänningen, men var var hårnålar-
na? Hon sprang längre in i klädkammaren 
och letade, inga hårnålar, nu mindes hon. 
Dem hade hon tagit ut igår kväll som 
vanligt och lagt på nattduksbordet inne i 
sängkammaren! Håret låg flätat i nacken 
och kunde bara sättas upp med dessa nå-
lar! Hon försökte att få ihop flätan uppe 
på hjässan, men det gick ju inte, hon såg 
på sig själv i den lilla spegeln. Neej, nu 
orkade hon inte längre. Inspektionen fick 
vara för hennes del, hon gläntade på dör-
ren och hörde hur ytterdörren öppnades. 
De ville väl ha en kopp kaffe på stående 
fot innan den stora inspektionen! Hon 
låste dörren om sig.

”Hustrun är tyvärr indisponerad!” 
Karls mörka fasta stämma lugnade henne.

Ruskigt minne från Tistlarna
Stellan Stolpe, far till min man Lars Henrik Stolpe berättar här för mig, Anita Stolpe, 
om ett hemskt minne från livet på Tistlarna, där han var yngste sonen till fyrmästare 
Karl Wilhelm Stolpe.

Vad som var svårt var ju att ta sig till 
skolan, berättar Stellan. Ja, lotsskolan var 
därhemma på ön, men om man skulle 
läsa vidare, som det hette, måste man ju 
gå i läroverk, komma in till Göteborg. 
Det ville pappa Karl och mamma Emilia 
att jag skulle, jag som var duktig i matte 
precis som min bror Karl Hugo, Charley 
kallad.

Vi hade kontakter inne i Långedrag, 
som kunde hjälpa till med hur det skulle 
gå till. Jag måste bo i ett skolhushåll, lik-
som Karl Hugo hade gjort, och det fanns 

en plats på ett i Annedal som låg nära 
Wasa pojkläroverk, där jag skulle stu-
dera.

Att flytta in till Annedal i slutet av 
sommaren var ju spännande och intres-
sant för en 11-årig öbo, men också svårt 
att känna sig så ensam med mitt öbo-
språk mitt i en grupp av göteborgare i 
en helt främmande klass. Men jag fick ta 
mig samman och stå ut. Höstterminen 
gick ju ändå bra, matematikstudierna var 
så roliga! 
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Att komma hem till jullovet var härligt, 
äntligen leka med syskonen och springa 
runt ute på klipporna, äta mamma Emi-
lias goda och välkända mat!

Jullovet gick ju alldeles för fort, det 
minns jag. Så snart var det dags i januari 
på trettondedagen att återvända till Gö-
teborg och Wasa läroverk.

Pappa och jag var tvungna att ro i en 
eka in till Långedrag, eftersom det inte 
gick någon båt från Wrångö på tretton-
dagen, som annars var den vanliga resan.

Den rodden glömmer jag aldrig!
Det var kallt, bitande kallt, solen lyste 
nästan inte genom de grå skyarna. Pappa 
hade sina mejer och sikten mellan Tist-
larna och Långedrag, så vi visste var vi 
var. Vi hade kollat på korten tillsam-
mans. Vi skulle gå från Tistlarna till 
Saltholmen, Långedrag. Vi hade mam-
mas rejäla smörgåsar med skinkfläsk och 

goda veteskorpor med oss som färdkost 
och varm saft till mig och varmt kaffe till 
pappa. Mat fick vi säkert hos vännerna i 
Långedrag när vi kom fram.

Jag satt inrullad i flera rockar och 
filtar på aktertoften och spejade framåt 
mot de kända skären. Våra två fotogen-
lyktor en i fören och en i aktern lyste. 
Det behövdes för mörkret kom fort.

Isen hade inte lagt sig än, men två 
gånger hade det rykt över sjön, så vi vis-
ste att det kunde hända. Det var lugnt 
och stilla, det kunde bli fara å färde. Ute 
på det fria vattnet gick det bra. Pappa 
rodde så fort han kunde och orkade, 
men vi såg redan hur vattnet började isa 
till sig och forma sig till tallrikar, först 
små sedan stora tallrikar.

- Se nu till, pojk, att du vrickar på 
ekan medan jag ror, annars e vi fast!

Att det kunde hända hade jag aldrig 
varit med om, man gick inte ut på sjön i 

Fyrmästare Karl Stolpe i mitten, sonen Stellan nr 2 från vänster och sonen ”Charley” 
längst till höger. Bilden är tagen i augusti 1938 strax innan Karls pensionering.
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sånt vatten, när det var så kallt!
Jag vrickade ekan och satt ner först, 

men sedan stod jag upp på fötterna 
och pressade båten fram och tillbaka så 
mycket jag kunde, medan pappa rodde 
så fort han kunde. Jag skulle in till skolan 
och bli nåt, men isen lade sig obönhör-
ligen.

Vi rodde ju främst i rännan, där vatt-
net var öppet, men när vi skulle in bland 
öarna, blev tallriksisen tätare och tätare. 
Till slut var vi fast. Issörjan hade låst fast 
hela båten i ett gnisslande skruvstäd. Vi 
kunde inte lämna båten. Isen var allde-
les för tunn och spröd. Vi åt slut på våra 
skorpor, vi slog åkarbrasor och till slut 
satt vi och höll om varandra och bad till 
Gud. 

Men vi skulle inte ge oss! Vi började 
ropa och hojta. Vi såg Saltholmslandet 
några hundra meter bort, vi skrek och 
skrek!! Vi vinkade med lyktorna. Pap-
pa såg på sin klocka att den var nio på 

kvällen. Det var ju kolmörkt! Folk hade 
kanske gått och lagt sig. Vi skrek och 
skrek! Till slut såg vi lyktor som tändes 
i land. 

- Vi kommer ut! Vilka e ni där ute?
- Stolpes från Tistlarna! Pojken skall 

till skolan i morgon!
- Herregud, sitter ni fast här i issörjan. 

Vi försöker med våra bräder ta oss ut.
Vi såg dem inte, men vi hörde hur de 

försökte få ut bräderna på den nylagda 
isen. De gick igenom hela tiden. Det var 
blött, det var skört. De fick ligga ner och 
långsamt försöka hasa brädan framåt. 
Till slut lyckades dessa snälla människor 
med hjälp av sina brädor ta sig ut och 
hjälpa oss.

- Ta pojken först, han måste få leva!
- Pappa du måste komma med!

Efter mycket möda lyckades de släpa in 
oss båda två blöta, trötta öbor och ta oss 
in i värmen. Tack för dessa människor 
med sina brädor!

Barnbarns barnbarnen på besök på Tistlarna där farfars 
farfar tjänstgjorde i närmare 30 år innan han gick i 
välförtjänt pension.

Red.anm.: Ett stort tack till Lennart Alverén som så frikostigt bidragit med sin vackra 
akvarell över Tistlarnas fyrplats. 
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Gedser fyr på Danmarks sydligaste udde
Juli 2019

Ulf Wade Andersson (postumt)

Från Sverige finns det flera olika alternativ att ta sig till Tyskland. Vid ett besök i 
delstaten Mecklenburg-Vorpommern valde vi att ta färjan från Gedser till Rostock. 

Gedser har historiskt alltid varit en viktig hamn. I inledningen av efterkrigstiden gick 
färjetrafiken till DDR med hamn i Warnemünde. Efter kommunismens fall förläng-
des färjerutten in i floden Warnows mynning med hamn närmare Rostock.

Nära Gedser på ön Falster ligger Gedser Odde som är Danmarks samt Nordens syd-
ligaste punkt. Udden har 5-7 meter höga klitter som utgör södra änden av en ändmo-
rän som går från Idestrup över Skelby till Gedser. 

Utanför udden finns ett rev som alltid varit en fara för sjöfarare och därför byggdes en 
fyr som markering. År 1802 tändes den första fyren på Gedser udde. Tornet förhöjdes 
till 13 meters höjd år 1851 och fyren fick samma år en fast linsapparat, s.k. trumlins. 
För att ytterligare markera revet lades ett fyrskepp ut år 1878. I början av 1900-talet 
byggde man ytterligare på fyrtornet till 20 meters höjd. År 1942 blev fyren elektri-
fierad och 1962 automatiserad.

Fyren ligger i ett naturskönt område och Gedser Odde är välbesökt av turister. Områ-
det är också en mycket flitigt använd plats för observationer av fågelflyttning, särskilt 
på hösten. En plats värd att besöka.

Red.anm.: Ett reportage från Rügen och Travemünde kommer i senare nummer av Blänket.

Gedser Odde
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Grönskärs Fyr 250 år
Ulf Schloss

Grönskärs fyr, ofta kallad Östersjöns 
drottning reser sig majestätiskt över 
de närliggande skären c:a 4,5 sjömil 
ost om Sandhamn i Stockholms 
ytterskärgård.

Fyren har anor från första hälften av 
1600-talet då ett högt sjömärke fanns på 
Grönskär. Därefter anlades en spirbåk som 
blåste ner år 1725 vilken år 1770 ersattes 
av en 11 m hög stenkolsfyr. Fyren är ritad av 
arkitekten Carl Fredrik Adelkrantz.

Denna fyr genomgick ett flertal påbyggnader. Fyren höjdes till nuvarande höjd 
23,2 m år 1845 och försågs med en lanternin, en mekanisk rovoljelampa och en 
3:e ordningens (1000 mm) dioptrisk trumlins, 12 folierade konkava glasspeglar som 
krona med en lysvidd av 4 sjömil. 

Ljusutrustningen moderniserades efter hand. År 1864 ersattes speglarna av en 
katadioptrisk krona, år 1873 installerades en tvåvekig fotogenlampa, år 1888 
en trevekig moderatörlampa och 1902 försågs fyren med luxljus samt både en 
persiennapparat och intermittenthylsa med urverk och lod. 

Fyren togs ur drift 1963 och ersattes av Revengegrundets kassunfyr. Den återtändes 
dock den 26 september 2000 som OCCAS fyr.
Fyren ägs numera av Skärgårdsstiftelsen. 

När vi, förhoppningsvis inom 
en snar framtid, återgår till 
det normala kommer Svenska 
Fyrsällskapet att sätta upp 
en minnestavla på fyren för 
att manifestera de 250 åren i 
sjöfartens tjänst.
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ORMSTÅNGEN OCH VENTLINGE KYRKA
den gamla enslinjen in till Ölands södra uddes hamn

Göran Andersson

I böcker och handlingar om sjömärken i Sverige, nämns och avbildas Ormstången, 
ersatt 1866 av stenkumlet Orminge rör. Men i modern litteratur nämns inget 
om vad de två sjömärkena hade för huvudsaklig uppgift. Och ändå var de, 
i kombination med Ventlinge kyrktorn, mycket viktiga för fyren Långe Jans 
försörjning. Speciellt under dess första decennier då stenkolslastade båtar skulle 
angöra hamnen på Ölands södra udde.

Uppgifter om Orminge rörs betydelse fann jag först nyligen i Gustaf af Klints 
sjöfartsbeskrivning av de svenska kusterna, tryckt 1839.

Under Långe Jans inledande sextio säsonger, 1785-1844, eldades fyren med stenkol 
under den mörkare delen av året, alltså från sensommar till följande vår. Denna pe-
riod kallades ”fyrningstid”. 

När elden i stenkolsgrytan på fyrens topp brann helt öppet, gick det åt två säckar 
per natt. År 1822 ändrades tornet till täckt stenkolsfyr, som ”bara” krävde en säck kol 
varje natt. 

Behovet av stenkol var alltså stort och för denna leverans fordrades någon form 
av djupare farled och hamn. Tidigare lodningar visade att det fanns en ”djupränna”, 
från söder mot norr, alldeles väster om udden. Den kan ses inritad på en karta från 
1797 och faktiskt anas, som mörkare blått vatten, på Ulf Carléns diabild från som-
maren 1973.

Enligt uppgifterna 1839 var landnings-
bryggan 230 alnar (c:a 140 m) lång 
och bör ha legat ungefär i riktning 
VSV. Placeringen måste ha inneburit 
att konstruktionen var hårt ansatt av 
vädrets makter.

Drygt tjugo år senare blev Långe 
Jan en linsfyr med lanternin och lam-
pan ”eldades” med s.k. rovolja – unge-
fär som rapsolja.

Troligen var behovet av en ank-
ringsplats, en bryggända, ändå fortsatt 
stort från och med år 1845, när fyren 
brann med oljelåga. 

Min teori är att senare, när fotoge-
net började användas i fyrlyktan från 
1887, blev landbaserade transporter 
med hästforor ner till södra udden allt 
vanligare.Karta från 1797
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1948 elektrifierades fyren och det vik-
tiga uthuset Fotogenboden hade spelat 
ut sin roll. En ordentlig väg, enligt nu-
varande sträckning, anlades först under 
sommaren-hösten 1954.

Hamnen vid Ölands Södra Udde 1973. 
Man kan ana djuprännan strax utanför 
hamnpiren.                       Foto: Ulf Carlén

Den viktiga enslinjen
Men åter till södra uddens ”uthamn” och stenkolstransporterna!
För att nå ankringsplatsen, en s.k. moring, gällde det för styrmannen att ha två rikt-
punkter i norr - i linje med varandra. Med hjälp av denna viktiga enslinje, hölls farty-
get på rätt kurs i farleden fram till moringen vid bryggändan.

Det nordliga riktmärket var Ventlinge kyrktorn, som på 1600-talet var nästan lika 
högt som i dag. Det höjdes dock något omkring år 1820 och fick en lanternin i dess 
övre del 1825.

Enslinjen 2020.



28

Men i söder saknades en väl synlig riktpunkt. För detta ändamål restes en åtta meter 
hög stång, ett sjömärke i trä, år 1817. Den kallades officiellt Ormstången, eftersom 
den var placerad ovanpå Ormshögen (Orms hög), en grav daterad från äldre järnål-
dern på Västra mark, söder om Ottenby kungsgård.

Knappt femtio år senare, 1866, byttes den korsbeprydda stången ut mot ett kum-
mel, ett röse (rör på öländska m.fl. dialekter) och fick namnet Orminge rör.

Med hjälp av sjömärket på gravhögen och Ventlinge kyrktorn längs enslinjen mot 
norr, kunde lastfartyg stäva in i djuprännan från söder strax utanför Ölands södra 
udde, och nå en hyfsad men vindkänslig ankringsplats.

Moringen bör ha legat i Kapellvikens södra inlopp, mitt emellan Västrevets långa 
stenrad och den numera, under skifferflisor, helt ”begravda” hamnen.

Avståndet mellan södra uddens f.d. ankringsplats och Orminge rör är nästan ex-
akt 3 km och vidare upp till Ventlinge kyrka, ytterligare knappt 7 km.

Orminge rörs stenkummel ersatte Ormstången (1866).
Foto: Josefin Nilsson/N

Ormstången
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Och idag?
I år är det hundra år sedan fyrplatsen fick en ”stadsplan”. Kartan, ritad 1920 av Hil-
mer Carlsson, kan ses i en av de övre fönsternischerna i Långe Jan.

Den första, gamla fyrvaktarhamnen, som en öländsk ”kåsa”, är borta sedan länge.
Mer intressant är vägen ut till hamnen, alltså den stensatta, landbaserade piren 

som börjar vid Brygghuset, ursprungligen benämnd tvätt- och bagarstugan. Den högt 
belägna vägen, som också i dag oftast klarar mycket höga vattenstånd, gick västerut 
till båtplatserna i den nya hamnen. Den avslutades med en svängd vågbrytare åt norr.

”Hamnvägen”, som jag uppfattat historien, var helt enkelt början på den gamla 
landningsbryggan, som nämns i olika handlingar åtminstone fr.o.m. 1839.

På kartan från 1797 är den inre delen (rödfärgad på kartan) av bryggan stensatt, 
medan den yttre delen troligen var byggd av grovt trävirke.

Min teori är att en del stenblock och annat byggnadsmaterial från den långa land-
ningsbryggan, den som ledde fram till fartygens ankringsplats, slutligen kom att an-
vändas till fyrpersonalens egen hamn. 

På Ulf Carléns foto, taget från fyrens balkong sommaren 1973, kan djupare vatten 
(den gamla ”farleden”) anas utanför den svängda piren. 

Troligen gick den gamla, raka bryggan fram till kanten, där vattendjupet hastigt 
blev större.

På slutet av 1980-talet, under en svår storm, fylldes fyrvaktarhamnen helt igen av 
löst skiffer och annat material. Det gjordes då ett par försök att gräva ur hamnbas-
sängen, men havet hade börjat sitt mångåriga arbete att förändra Ölands södra uddes 
utseende.

Ännu 2003, då jag började tjänstgöra vid Ottenby fågelstation, kunde man tydligt 
se den ”J-formade”, men igenfyllda hamnen. 

Orminge rör och Långe Jan, augusti 1920.  
Foto: Carl Fries, ur boken ”Färder och fåglar” (1925)
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Men senare kom några kraftiga vinterstormar med orkanbyar, där ”Gudrun” 8-9 ja-
nuari 2005 och ”Per” 14 januari 2007 var de två som inledde ”bygget” av den numera 
spektakulära Hamnudden, skifferåsen mot norr!

Epilog
Allt löst skiffermaterial i havet har numera fyllt igen delar av det tidigare, ganska 
djupa inloppet till uddens forna hamn på västra sidan av udden. Och Gudrun och 
Pers idoga arbete med att gräva upp skifferflisor för att sedan vräka upp dem på land, 
fortsattes av Adventsstormen 27 november 2011, Stormen Emil 3-4 januari 2012, 
Simone 28-29 oktober och Sven 5-7 december 2013, Egon 10-11 januari och Gorm 
30 november 2015 för att ta några exempel.

Det var förresten Simone som gjorde ”plockepinn” av Västrevets ståtliga sjömärke 
och samtidigt lade omkull vipparmen över Rosenkinds källa ute på Schäferiängarna. 

KÄLLOR:

Gyllenborg, Carl David: Karta över Ölands södra udde. Ritad i augusti 1797. 
Förvaras på Carolina Rediviva, Uppsala.
Klint, Gustaf af: ”Beskrifning om kusterne vid Östersjön samt Finska viken, hö-
rande till Sveriges sjö-atlas.” Stockholm 1839.
Svenska fyrsällskapet: https://fyr.org/wiki/index.php/Ölands_Södra_Udde

Gamla och nya hamnen 
vid Ölands Södra Udde.
Detalj från karta av Hilmer 
Carlsson, 1920.
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Fyrmusik med noter
Esbjörn Hillberg

Du har säkert hört många sånger där man spelar och sjunger om fyrar. Evert Taube 
och Lasse Dahlqvist har båda sjungit om Vinga och Evert även om Hållö.
När jag har jagat böcker på antikvariat har jag även hittat nothäften där en fyr har 
funnits med.

Jag bifogar bilder på omslagssidan av 4 olika fyrvisor som du kanske känner till:

•	 Fyrvaktarvalsen, musik: Einar Westling, text Einar Westling 
•	 När fyrarna tändas, musik: Fred Winter, text: Valdemar Dalquist
•	 Vid blänkfyren, musik: Adolf Englund
•	 Släckta fyrar, musik: Fred Winter, text: Valdemar Dalquist 

Sök efter noter och text som brukar vara lätt att finna om du googlar på låtens 
namn. Träna sedan på bitarna så kan du uppträda vid din lokala fyr på Fyrdagen. 

Meddela oss om du känner till andra fyrvisor för en uppföljning av denna artikel. 
Lycka till!



32

När vi inte fick resa långt fick vi resa nära
Leif Elsby

Ibland händer det oförutsedda. Ett virus dyker upp och med det restriktioner. 
Världen krymper. Man känner sig avskärmad och instängd. Efter ett tag 
”klättrar vi på väggarna”. Då gäller det att inte bryta ihop. Tänk på något 
positivt. Något du gillar. Fyrar till exempel. Det finns många. Varför inte 
göra en utflykt? Man behöver inte resa långt för att ha ett mål. 

Maria och jag packade en ryggsäck med 
termos, smörgås och kamera och satte 
oss i bilen. Vi hade valt ut en ledfyr som 
också är en ensfyr vid Tullboden nära 
överfarten till Bohus Malmön. Då vi var 
båtburna hade vi passerat där många 
gånger. Nu tänkte vi titta närmare från 
landsidan. Det vackra vädret passade 
bra. Blåsten var snål, men då får man klä 
sig därefter. 

Efter ett tag var vi framme så långt vi 
kunde komma. Parkerade och fortsatte 
till fots. Det var mer kuperat än vad 
kartan visade. Men vi hade inte bråttom. 
Vi var ju på utflykt. 

Till ensfyren Breviksudde övre fanns 
en stig. Lätt att komma nära. Perfekt. 
Den låg väl synlig på krönet av berget. 
Fantastisk utsikt. Bättre än så är det svårt 
att bli. En njutning. Trots att det var 
tidigt på säsongen var några båtar ute. 

Till ensfyren Breviksudde nedre, som 
dessutom tjänar som ledfyr, gick ”vägen” 
genom ett snår med taggigt björnbärsris. 
Ett rådjur, som legat och tryckt, for 
plötsligt upp med ett brak, satte av och 
försvann. När överraskningen lagt sig, 
och pulsen åter var normal, fortsatte 
vägen på klippor ner till fyren. 

Breviksudde övre
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Breviksudde nedre med Bohus Malmön i bakgrunden.

Även här kom kameran fram. Och här var 
det dessutom lä. Solen värmde. Det var 
en fyr av standardmodell när det begav 
sig 1940, ”åttakantig kur av plåt”. En 
titt in i lanterninen visade på förnyelse. 
Tekniken för sektorindelningen var ny. 

När vi tittade på bilderna upptäcktes att 
fotografen delvis fastnat på bild. Så det 
kan bli! 

Men för att upptäcka behöver man 
inte resa långt. Det viktiga är att man 
”tar sig för”.

Fyrlyktan med tydlig 
sektorsindelning.
(och fotograf)
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ETT SKEPPSBROTT VID HUVUDSKÄR 1909
Jan Ulvås

Bakgrund
Huvudskär, beläget långt ute i havet, utanför Dalarö och Ornö i Stockholms södra 
skärgård, var en bemannad fyrplats från 1882 till 1931. Den första fyren byggdes 
1882, ett kombinerat fyr- och bostadshus. Lanterninen och fyrapparaten kom från 
den nedsläckta fyren på Korsö vid Sandhamn. Fyrhuset hade två lägenheter om ett 
rum och kök vardera samt ett rum på övervåningen avsett för kontor och passnings-
rum. Fyrplatsen var i drift till 1931 då den avbemannades i och med att en ny betong-
fyr uppfördes. Bostadshuset monterades ned och flyttades till Näskubbens fyrplats 
och blev även där ett bostadshus. Det är oklart vart lanterninen tog vägen.

Huvudskärs gamla fyr (1882-1931).   Bilden tillhör Ornö museum

På Huvudskär inrättades även en lotsstation och en tullstation. Lotsverksamheten var 
först på plats. Redan på 1830-talet uppfördes en övernattningsstuga på Huvudskär 
för lotsar som var stationerade på Dalarö. Huvudskär sorterade först under Dalarö 
lotsstation, men blev egen lotsplats med egen administration 1881. Året därpå bygg-
des ett bostadshus för lotsarna och deras familjer. Lotsplatsen lades ner 1942, då 
istället en sjöräddningsstation etablerades, vilken var i drift ända till 1969.

Tullverksamheten startade på 1840-talet. Det stora Tullhuset, som än idag är den 
största byggnaden på Huvudskär, byggdes 1887. Det var ursprungligen ett bostads-
hus för tullpersonal. 

Som mest bodde c:a 100 personer på Huvudskär. Dessa var fyrpersonal, lotsar och 
tulltjänstemän med sina familjer samt även några fiskare. Med så många invånare 
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blev det nödvändigt att också ordna med skolundervisning för det lilla samhällets alla 
barn. Undervisningen startade i Tullhuset 1884, men tio år senare byggdes ett separat 
skolhus. Skolan lades ner 1929.

Myndighetshusen på Huvudskär runt 1900.                          Bilden tillhör Ornö museum

De tre myndighetsverksamheterna hade bevakning dygnet runt. För tullarna och lot-
sarna byggdes två vaktstugor med utkik, varifrån personalen ständigt spanade ut mot 
havet. Även om deras ansvarsområden var olika samarbetade man när det behövdes 
och alla fick vara beredda att rycka ut som livräddare vid haverier och grundstöt-
ningar, som på den tiden var vanligt förekommande.

Lotsutkiken med bevakningstorn på Huvudskär. Den formella benämningen 
var ”lotsuppassningsstuga”. Huset har byggts på och förändrats flera gånger 
under åren.                                                            Bilden tillhör Ornö museum
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Vattnen runt Huvudskär blev med tiden en skeppskyrkogård efter många skepps-
brott. Men i takt med att navigationshjälpmedlen utvecklades minskade antalet 
fartygshaverier. Det senaste större skeppsbrottet inträffade i oktober 1987 då det 
cypriotiska lastfartyget Feederchief rände upp på ön Skaten, med omfattande skrov-
skador som följd.

Lotsen Kurt Sjöblom (1916-1993), som föddes och växte upp på Huvudskär, kom 
att arbeta som lots på Dalarö. Han har fört dagbok under alla sina år som lots. Hans 
minnesanteckningar är värdefulla tidsdokument över det händelserika och ofta dra-
matiska lotslivet. Kurt har även berättat om sina personliga minnen från uppväxtåren 
på Huvudskär.

Kurts far hette Sigfrid Sjöblom. Även han var lots och han började sin lotsbana ute 
på Huvudskär. Jag återberättar här en historia med Sigfrid Sjöblom som huvudper-
son. Berättelsen bygger på sonen Kurt Sjöbloms anteckningar. Den handlar om ett 
dramatiskt skeppsbrott som inträffade den 5 oktober 1909, då Sigfrid tjänstgjorde 
som lotslärling på Huvudskär. Det är också en historia om enastående sjömanskap 
och hjältemod. 

Huvudskär den 5 oktober 1909

Sigfrid Sjöblom (1882-1946). 
Bilden tillhör Lars Sjöblom.

Det är storm från sydsydväst, sjön går hög 
och regnet vräker ner. Det är dessutom 
becksvart eftersom klockan är strax före 
12 på natten. Sikten är nästan obefintlig. 
På lotsstationen Huvudskär tjänstgör vid 
tidpunkten två lotsar, en lotsförman och 
en lotslärling. Det är lotslärlingen Sigfrid 
som har vakten och han ska strax bli av-
löst och få sig lite skön sömn. Av en hän-
delse råkar han titta västerut och tycker 
sig se ett svagt ljussken. Det lyser till ett 
par gånger och så försvinner det. Ingen 
fyr finns åt det hållet så Sigfrid förstår att 

det måste vara ett ljus från ett fartyg han 
sett. Men i området finns bara små skär 
och det är fullt med grynnor. Han inser 
att inget fartyg frivilligt gått in där.

Sigfrid är snabb med att purra de andra 
lotsarna för att berätta vad han har sett. 
De kommer snabbt gemensamt fram till 
att det inte finns annat att göra än att gå 
ut med lotsbåten, vilket dock ter sig di-
rekt livsfarligt med tanke på vädret. Men 
här gäller det att försöka rädda liv. Något 
sjöräddningsfartyg fanns inte på Huvud-
skär under den här tiden. Lotsbåten är 
drygt sex meter lång och spetsgattad. 
Den har just blivit utrustad med en mo-
tor, en 3 ½ hästkrafters Avance-motor. 
Båten är under normala förhållanden 
stationens stolthet.

De fyra männen ger sig av med båten för 
att ta reda på varifrån ljusskenet kom-
mer. De kämpar sig fram till den lilla ön 
Lilla Gjusskär, där Sigfrid uppfattade att 
han sett ljusskenet. Avståndet dit från 
lotsstationen är c:a 1,5 kilometer. Det 
växer ingenting på detta skär, det är full-
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ständigt kalt och i den rådande stormen 
sveper vågorna över klipporna. Det drö-
jer inte länge innan lotsbåten kolliderar 
med vrakgods. Följden blir att propel-
leraxeln kröks och motorn stannar. Män-
nen har inte en chans att se vad för slags 
vrakgods det är fråga om. Men kloka sjö-
män som de är har de tagit med en liten 
eka på släp.

Tre man hoppar i ekan, den fjärde för-
söker hålla lotsbåten stilla och hindra 
den från att slå mot land. Männen i ekan 
lyckas ro så att de kommer nära Lilla 
Gjusskär där det blir lite sjölä. Då får de 
återigen se ett ljus flamma till och några 
figurer som rör sig på klippan. Det visar 
sig vara sju finska sjömän som är skepps-
brutna från den finska skonerten AURA 
från Nystad som ränt rakt upp på Lilla 
Gjusskär och sedan sjunkit. Man var 
på väg från Danmark till Finland, men 
hamnade helt fel på grund av det hårda 

Detalj ur sjökort över Huvudskär 1887. Platsen för skeppsbrottet är 
markerad.

vädret. Några av männen är nästan liv-
lösa. Ingen kan tala annat än finska, men 
med teckenspråk lyckas de förklara hur 
de hamnat på skäret. När AURA stötte 
emot klipporna så föll masterna ner över 
skäret och under den korta stund rig-
gen låg som en landgång mellan vraket 
och land lyckades hela besättningen ta 
sig iland. Ögonblicket därefter försvann 
både riggen och fartyget i stormen.

Efter enorma ansträngningar lyckas 
lotsarna till slut få alla sjömännen om-
bord på lotsbåten, en och en med hjälp 
av ekan. Genom att sedan stöta med 
en stock lyckas de räta ut propeller-
axeln tillräckligt mycket så att motorn 
kan startas. Turligt nog är det medvind 
hemåt och snart kan de sätta iland de 
fullständigt genomfrusna sjömännen på 
Huvudskär, där de blir väl omhänder-
tagna. De hade inte överlevt natten på 
skäret.
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Lotsförmannen Oskar Wiklunds kommentar efter insatsen saknar inte poäng:

”Vi anser det efteråt att om räddningsarbetet skulle ha utförts under dagen torde det hava 
uppstått betänkligheter för att kunna angöra skäret ty genom erfarenhet veta vi som oftast 
äro ute under olika förhållanden i båt att under nattmörker utföres det som ej kanske 
skulle försiggått under dagen”.

Två medaljer som Sigfrid och hans kollegor fick för sin hjältemodiga insats. 
Medaljerna finns idag hos Sigfrids sonson Lars Sjöblom.

Fyrtio kronor var får lotsarna i belöning av Lotsverket för bärgningen av de skepps-
brutna finska sjömännen. Det var den högsta belöningen som utbetalades på den 
tiden. Senare fick de också två medaljer var, dels från den ryske tsaren Nikolaj II 
(Finland var under denna tid ett storfurstendöme i union med Tsarryssland), dels från 
Sveriges kung Gustav V. 

Den ryska texten på intyget som bifogades Sigfrids medalj lyder på svenska:

INTYG
KAPITLET FÖR RYSKA OCH TSARISKA ORDNAR INTYGAR HÄRMED ATT 
LOTSLÄRLINGEN FRÅN HUVUDSKÄRS LOTSSTATION SVENSKE UNDER-
SÅTEN KNUT EINAR SIGFRID SJÖBLOM DEN 16 FEBRUARI 1911 ALLRA 
NÅDIGAST TILLDELATS SILVERMEDALJEN MED PÅSKRIFT ”FÖR RÄDD-
NING AV FÖROLYCKADE” ATT BÄRAS PÅ BRÖSTET Å WLADIMIBANDET.

S:T PETERSBURG DEN 5 MARS 1911
Sst.f DIREKTÖREN FÖR KAPITLET AV ORDENSVÄSENDET

Denna dramatiska händelse skildrades några dagar senare i flera notiser i  Svenska 
Dagbladet.
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Namnbräda från AURA uppsatt på väggen på en liten stuga på Huvudskär. 
Bilden tagen efter 1931 eftersom man ser den nya fyren i bakgrunden. 
Bilden tillhör Lars Sjöblom.

Anmärkning.
Anders Hedin har också skrivit om detta skeppsbrott i boken ”Lysande skärgård”. 
Citatet från lotsförmannen Oskar Wiklund är hämtat därifrån.

E-post adress – hjälp oss tack

Vi saknar fortfarande e-post adresser till 25 % av våra medlemmar. Det skulle 
hjälpa oss mycket om vi hade adresser till så många som möjligt. Vi skulle då 
snabbare kunna nå dessa medlemmar, reducera portokostnader samt minska 
vårt manuella arbete när vi exempelvis skall påminna om obetalda årsavgifter.  

Vi är mycket tacksamma om du snarast sänder ett mail till medlem@fyr.org och 
på mailet skriver ditt för- och efternamn.

     Ett stort lysande tack.
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Fyrar och Fyrlitteratur
Esbjörn Hillberg

Ljussken av något slag har utnyttjats av sjöfarande som vägvisare och fyr under minst 
3000 år. De första fyrarna var eldar på marken och redan i Illiaden (830 BC) om-
nämns en sådan fyr. En av världens sju underverk, Pharos i Alexandria, var en fyr. 
En annan av dessa underverk, Kolossen på Rhodos, användes också enligt historien 
delvis som fyr. Fyrbyggnationen startade alltså i länderna runt Medelhavet. De för-
sta fyrarna i respektive land byggdes 280 BC i Egypten (Pharos), 200 BC i Tur-
kiet (Aegea), 100 BC i Spanien (Turris Caepionis) och 35 AD i Italien (Messina). 
Därefter började följande länder bygga fyrar Frankrike (Boulogne 44 AD), England 
(Dover 50 AD), Irland (Hook Head 810), Danmark (Falsterbo c:a 1200), Tyskland 
(Travemünde 1220), Holland (Brielle 1280), Belgien (Nieuwport 1284), Polen (Hela 
1482). Landsort (1651/1669) var den första svenskbyggda fyren men de tre äldsta i 
nuvarande Sverige var dock ännu äldre och byggda av danskarna nämligen Nidingen 
(1624) som vi fick 1645 vid freden i Brömsebro samt Falsterbo (c:a 1200) och Kullen 
(1561) som vi fick vid freden i Roskilde 1658. 

Fyren har genom tiderna fängslat människor oberoende av deras bakgrund. Fyrars va-
rierande arkitektur samt isolerade och utsatta lägen fascinerar och utövar en sällsynt 
dragningskraft på unga och gamla oaktat kön och ålder. Fyrars vägledande och trygga 
ljus har hjälpt otaliga fartyg angöra en kust och finna en säker hamn efter en lång resa. 
Nu för tiden är de flesta fyrar automatiserade och obemannade. Många är även ned-
lagda på grund av att den kommersiella sjöfarten med nuvarande navigationshjälp-
medel ej anses behöva fyrar som vägvisare längre. Trots att det finns färre antal fyrar 
växer fyrintresset världen över. Mer och mer fyrlitteratur publiceras och i ökande takt 
bildas nya föreningar med uppgift att ta över och rädda nedläggningshotade fyrar.

Trots att det har skrivits otaliga tidningsartiklar och tekniska rapporter om fyrar har 
det hittills nog inte publicerats fler än c:a 5000 olika fyrböcker i hela världen. Själv 
har jag i mitt bibliotek c:a 2900 böcker samt även 1100 magasin. Jag känner till 
namn etc på ytterligare 1200 böcker som jag saknar. Uppskattningsvis är c:a 70 % 
av världens fyrböcker skrivna av engelska och amerikanska författare. De flesta äldre 
böcker kommer också från England medan USA för närvarande är det land som pu-
blicerar överlägset mest med nya fyrböcker. Sverige kan komma på 3:e plats beträf-
fande utgivna fyrböcker. Mycket långt därefter kommer sedan i ordning: Frankrike, 
Skottland, Tyskland, Norge, Danmark och Finland. Därefter är det ett hopp ner till: 
Spanien, Italien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Irland och Holland. Andra 
ej nämnda länder har endast publicerat ett fåtal fyrböcker per land. 

Endast enstaka fyrböcker utgavs under 1600- och 1700-talen och mer reguljär utgiv-
ning startade först på 1800-talet. Fyrböcker har alltid publicerats i mycket små upp-
lagor och är därför nästan omöjliga att få tag på. Liksom all äldre litteratur är gamla 
fyrböcker ytterst sällsynta och betingar normalt ett högt värde. De hittas mestadels 
hos samlare men även på museer och i specialbibliotek. Det är tyvärr svårt att få tag 
på fyrböcker på antikvariat eller att låna dem på bibliotek/museer.  
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De flesta fyrböckerna är nog skrivna i England. Det engelska fyrväsendet, Trinity 
House världens äldsta sjöfartsverk, fick sin kungliga charter av Henry VIII den 20 
maj 1514. De publicerade 1684 en bok med titeln ”Buoys, Beacons, and Lightves-
sels under the jurisdiction of the superintendent of the Honory Cooporation of the 
Trinity House”. Denna bok kan vara världens första riktiga fyrbok.  

Den kanske mest kända fyrboken är fyrbyggaren John 
Smeaton’s bok ”A Narrative of the Building and a Des-
cription of the Construction of the Edystone Lighthou-
se with Stone”. Denna mycket vackra och innehållsrika 
bok publicerades första gången 1793. Boken är 38x54 
cm stor, omfattar 212 textsidor och innehåller dessut-
om 23 helsidor med träsnitt som visar detaljritningar på 
fyren och dess byggnadshistoria. 

En ännu tidigare engelsk bok om samma fyr med ti-
teln ”Eddystone Lighthouse” skrevs 1699 av Henry 
Winstanley. Han byggde den första versionen av Ed-
dystone fyren. Fyren som är belägen utanför Plymouth i 
England, var den första fyr i världen som byggdes på en 
överspolad och isolerad klippa i havet. Eddystone har 

alltid varit mycket omskriven och omtalad. Den avbildades även under senare delen 
av 1800-talet och tidigt under 1900-talet på engelska en pence mynt.

Många kända fyrböcker har från början av 1800-talet till långt inpå 1900-talet skrivits 
av den mycket kända fyringenjörssläkten Stevenson från Skottland. Under c:a 150 år 
var fem generationer av denna släkt tekniska chefer för fyrväsendet i Skottland. De 
konstruerade och byggde fler än 90 fyrar i Skottland och dessutom flera fyrar i de 
engelska kolonierna. Förutom fyrböcker har de publicerat ett mycket stort antal tek-
niska papper om fyrar. En nära vän till släkten var den skotska författaren sir Walter 
Scott som skrev en bok med titeln ”Northern Lights, the Lighthouse Tour of 1814”. 
Den handlar om när Walter Scott 1814 deltog i fyrväsendets inspektionsresa med ett 
litet segelfartyg runt Skottland för att inspektera fyrar och fyrplatsmänniskor. En i 
släkten Stevenson, som inte var fyringenjör som sina andra släktingar, var den kände 
författaren Robert Louis Stevenson. Förutom många 
skönlitterära böcker skrev denne man 1887 - 1912 också 
några fyrböcker om sina fyringenjörssläktingar och de 
fyrar som de byggt. Roberts kanske mest intressanta 
bok publicerades 1912 och heter ”Records of a Family 
of Engineers”. I boken beskriver han på ett mycket fint 
och ömsint sätt sina släktingars liv och hårda arbete från 
mitten av 1700-talet fram till början av 1900-talet. En 
mycket omfattande fantastisk bok om världens fyrar 
”The World’s Lighthouses before 1820” har författas 
av D. Alan Stevenson och publicerades 1959 av Oxford 
University Press. 
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Bland den tidigaste franska fyrlitteraturen finns ett flertal 
fyrtekniska böcker skrivna i början av 1800-talet av fyr-
linsuppfinnarna/tillverkarna Augustin och Leonar Fresnel. 
En annan mycket känd bok är Coulier’s bok ”Description et 
Atlas Generale des Phares et Fanaux” som publicerades för 
första gången 1847 och därefter i många uppdaterade uppla-
gor. Boken beskriver fyrar, fyrkaraktärer, lysvidd, etc för fyrar 
i hela världen. Den översattes till många språk och utgavs 
1848, 1856 och 1867 på svenska av Kongliga Örlogsmanna-
Sällskapet och den svenska titeln är ”Beskrifning öfver Fyrar, 
Båkar och Sjömärken å verldens kända kuster”.  

De äldsta amerikanska fyrböckerna, som är från tidigt 1800-tal, var tekniska beskriv-
ningar av fyrar och fyrutrustning eller beskrivningar av fyrfarleder för navigation. 
Denna innehållstrend fortsätter under hela 1800-talet. Allt sedan 1900-talet har fler 
och fler böcker publicerats i USA, men de handlar om olika fyrars tillkomst, fyrmän-
niskor och livet på fyrplatser. Nya amerikanska fyrböcker publiceras i allt hastigare 
takt och för närvarande utkommer nog ett 30-tal nya titlar varje år.

Förutom Robert Louis Stevenson har också andra välkända svenska och utländska 
författare skrivit skönlitteratur som delvis handlar om eller där handlingen utspinner 
sig på fyrar. Bland dessa författare kan nämnas Virginia Woolf (To the Lighthouse), 
Jules Verne (Le Phare au Bout du Monde), Leon Renard (Les Phares), Tove Jansson 
(Pappan och havet), August Strindberg (Skärgårdsliv), Albert Engström (Trutklip-
pans fyr, Norrhögens fyr och Gotska Sandön), Selma Lagerlöf (Nils Holgersson), 
Ludvig Nordström (Fyrskeppet en dagbok), Evert Taube (Ett flertal berättelser), m.fl. 
Fyrar återfinnes även i dikter skrivna av Elias Sehlstedt, Vilhelm Ekelund, Anders 
Österling, Harry Martinsson, Evert Taube, m.fl.

Den troligtvis första fyrboken som publicerats i Sverige är skri-
ven på latin och heter ”De Pharis” av matematikprofessor Dr. 
Elavi Steuchii. Den utkom 4 juni 1722, publicerades av Up-
saliæ literis Wernerianis, omfattar 72 sidor och beskriver eldar 
och lanternor. En ännu äldre bok som i viss mån kan räknas som 
fyrbok är Johan Månsson’s bok med titeln ”Een Siö-book” som 
innehåller om siöfarten i Östersiön. Dess första upplaga utkom 
redan 1644 i 400 ex. Uppdaterade och förbättrade upplagor 
publicerades även senare. År 1835 utgav Sjömanna-Sällskapet 
i Götheborg den 492 sidiga boken ”Om Fyrar, Fyr- och Kän-

ningsbåkar, Känningsmärken, Sjötunnor, Bojar, 
m.m”. Även den trycktes endast i c:a 400 ex. Boken 
”Beskrifning öfver Svenska Fyrarne” är en mycket 
detaljrik svensk fyrbeskrivningsbok (fyrlista) som 
publicerades 1872 av Kongliga Lotsstyrelsen. Vi 
kan även i Sverige se samma trend som i andra 
länder att tidiga fyrböcker handlade om fyrteknik 
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och seglationsleder. Från mitten av 1800-talet gav Kongl.
Lotsstyrelsen ut olika instruktionsböcker för fyrpersonal 
och från 1842 enklare typer sjömärkes- och fyrlistor. I de 8 
volymerna som publicerades 1851-1870 av ”Författning-
samling för Kongl. Maj:ts Flotta” finns även mängder av 
information om fyrar.

Det dröjde ända till in på 1920-talet innan fyrböcker som 
handlar om svensk fyrhistoria och svenska fyrmänniskor 
i stället för bara om fyrteknik publicerades. Bland dessa 
böcker kan nämnas: ”Fyrfolket, berättelser och skisser” av 
Fredrik Nycander 1909, ”Fyrmästaren berättar” av Erik 
Sparre 1920, ”Fyrskeppet” av Ludvig Nordström 1922, 
”Fyrar, en bok om Sandhamn förr och nu” av Lisa Bian-

chini 1924, ”Bland Lotsar och Fyrmän” av Erik Hägg 1930, ”Winga” av Charles Palm-
qvist 1945, ”Nidingen Sveriges första fyrplats” av Hilmer Carlsson 1946, ”Utsikt över 
sjödistrikt ” av Bertil Kumlien 1973 och 1983, ”Ljus längs kusten” av Anders Hedin 
1988, ”Fyrar i litteraturen” av Britt Dahlström och Per Rydén 1992, ”Fyrar och fyr-
folk, 50 år svensk fyrhistoria” av Lars Malmquist 1994. 

Utöver dessa mycket omfångsrika böcker har det skri-
vits ett flertal mycket fina artiklar om fyrar i många 
årsböcker och flera smärre publikationer utgivna av: 
Föreningen Sveriges Sjöfartsförening, Föreningen Sve-
riges Sjöfartsmuseum, Sjöhistoriska Museet, Skärgårds-
stiftelsen, Roslagens Sjöfartsminnesförening, Stiftelsen 
Stockholms Skärgård, Kullens Hembygdsförening, Vi-
karvets årsbok, Öländsk bygd årsbok, Stranda årsbok, 
Tjustbygden årsbok, lokala fyrföreningar, m.fl.

På senare år har det i Sverige också publicerats ett an-
tal akademiska avhandlingar, rapporter, uppslagsböcker 
och utredningar om fyrar som: ”Fyrväsendets utveck-

ling och de svenska insatserna för fyrteknikens förbättrande” av Hilmer Carlsson 
1942, ”Fyrplatser, kulturhistorisk undersökning i O-län” 
av Länsmuseet i Uddevalla 1978, ”Fyrplatser i Hallands 
län, kulturhistorisk inventering” av Landsantikvarien 
Halmstad 1980, ”De bemannade fyrplatserna i ny be-
lysning” av Dan Thunman 1985, ”Fyrvaktarens vardag, 
en lokalstudie av livet på Vinga fyrplats” av Ingrid Hed-
lund 1989, ”De svenska fyrarnas bebyggelsehistoria 
från 1600-talet till 1850” av Dan Thunman 1992 och 
”De svenska fyrskeppen 1844-1972” av Maths Johns-
son 1997, ”Fyrskepp i Sverige - historien om fyrskepps-
epoken 1831 – 1972” av Björn Werner 1999, ”Sveriges 
fyrplatser, en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. 
bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid”av 
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Dan Thunman 2000, ”Vänerns fyrar – lysande kulturhistoria, en bok om Vänerns 
fyrar och deras kulturmiljö” av Erik Holmström 2000 samt 2016 av Lars Göran 
Nilsson, ”Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok” av Esbjörn Hillberg 2007, ”Sjömärken 
vägvisare och kulturminnen” av Johnny Söderlund 2007, ”Sveriges Fyrar originalrit-
ningar 1678 - 1902” av Anders Hedin 2008

Andra svenska fyrböcker och artiklar som är mycket läs-
värda är: ”Minnesalbum över lotsverkets personal åren 
1914-1924” av Svenska Lotsverket 1929, ”De vänliga lju-
sen, en krönika om fyrar” av Sven Öberg 1949-51 i Trans-
bladet, ”Milestones in Lighthouse Engineering” av Ebbe 
Almqvist och Kenneth Sutton-Jones 1993, ”Fyrar från 
Falsterbo till Færder” av Gert Malmberg/Ulf Sveningson 
1999, ”Fyrar och fyrliv på Gotland” av Barbro Ejendal/
Håkan Hollström 2000, ”Fyrguide - från Kattholmen till 
Smygehuk” av Victoria Ask/Maria Sidén 2000, ”Mitt i 
havet” av Britt Engdal 2000, ”Svenska Fyrar” av Magnus 
Rietz/Harry Sellmann 2001, ”Vinga, ön mitt i världen” av 
Johnny Söderlund 2001, ”Fyra fyrplatser – en lärarinna” 

av Inga-Lisa Heden 2009, ”Sjörapporten” av L-G Nilsson och Anders Nylund 2012, 
”Och Fyrarna Fick Lysa – Svenska Fyrsällskapet Jubileumsbok 2016”, ”Fyrar runt 
Östersjön” av Magnus Rietz 2019. 

Man kan även hitta många fyrartiklar i seglings- och sjöfartstidskrifter som: På Kryss 
och Till Rors, Sveriges Flotta, Båt för Alla, Båtnytt, Vi Båtägare, Svensk Lots-och 
Fyrtidning samt bland Göteborgs Postens c:a 400 artiklar om månadens fyr skrivna 
av mestadels Gert Malmberg och Ulf Sveningson.
 

Vi kan ej undvika att nämna att många intressanta böcker har skrivits om vår store 
fyrbelysnings uppfinnare Gustaf Dalén av bland andra: Uno Grönvall, Johan Henrik 
Nauckhoff, Erik Wästerberg, Per Collinder, Lars Mosesson, Sten Söderberg, Anders 
Johnson och Ann-Sofie Jeppson.

Fyrlitteratur, även om den många gånger är tek-
nisk, ger en fascinerande beskrivning av människans 
uppfinningar, byggnadshistoria, geografi och intres-
santa levnadsöden. Fyrintresset finns till nästan lika 
stor del bland män som bland kvinnor. Som tidigare 
nämnts har förhållandevis få fyrböcker i mycket små 
upplagor publicerats i världen. Detta medför att det 
är svårt att snabbt bygga upp en någorlunda kom-
plett samling men samtidigt är det genom alla lit-
teraturreferenser relativt lätt att få en total översikt 
över de flesta fyrböcker som har publicerats. Det är 
även kul att samla på något för då lär man sig många 
nya saker.
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Sandhamns Fyr 150 år
Ulf Schloss

För att leda fartygstrafiken genom 
det så kallade Sandhamnshålet, 
på den tiden fanns inte farleden 
väster om Sandön, byggdes 1870 
ett grönmålat (numera gult) 
kombinerat fyr och bostadshus 
kallad Lotsstugan.

Lotsstugan försågs med en fyrlykta (Inre 
fyren) med två paraboliska speglar och en 
envekig fotogenlampa. Samtidigt restes en 
fristående järnpelare femtio meter från huset 
med en fyrlykta försedd med en parabolisk 
spegel och en envekig fotogenlampa (Yttre 
fyren ). 

Då Korsö fyr släcktes ner år 1882 ersatte 
man dessa två fyrar med en bifyr lysande 
västerut samt en huvudfyr lysande 
österut installerade i ett tillbyggt torn på 
Lotsstugan. Bifyren övertog fyrapparaten 
från den tidigare Yttre fyren. I huvudfyren 
monterades en 3:e ordningens (1000 mm) 
dioptrisk trumlins, en trevekig fotogenlampa, 
klippapparat med persienner och ett urverk 
med lod. År 1902 monterades lux-ljus och 
fyren elektrifierades år 1930, 500W lampa 
med AGA gasreserv. Idag sitter det en 
1000W lampa (reserv 2x40W, 10,3V med 
klipp och fotocell) i en 4:e ordningens (500 
mm) trumlins.

Sandhamns inre fyr
Kongl. Lotsverket, 1880

Sandhamns yttre fyr
Kongl. Lotsverket, 1880

När vi, förhoppningsvis inom en snar framtid återgår till det normala kommer Svenska 
Fyrsällskapet att sätta upp en minnestavla på fyren för att manifestera de 150 åren i 
sjöfartens tjänst.
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Bo på vandrarhem på Närs fyrplats

Fyrvaktarbostaden vid Närsholmens fyr på Gotland öppnades 1 juni som STF-
vandrarhem. Den gamla bostaden är nyrenoverad och har 10 bäddar. Man bor i en 
helt underbar miljö mitt bland fåglar och blommor. Vi 3 damer var de första (och 
enda) gästerna denna öppningsdag och vi trivdes så.

      Rose Marie Nordin

Fyrvaktarbostaden nu vandrarhem

Dag och natt på Närsholmens fyr med sin underbara utsikt över havet
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Inför fyrdagarna 2020

Fyrdagen har visat en trend av ett i stort sett stadigt ökande deltagarantal 
under hela dess existens. Årets fyrdagar kommer att avvika starkt från detta. 
Från många fyrar har man redan meddelat att man inte tänker delta på grund 
av Coronaviruset. Även om reserestriktionerna nu har lättats är det stor risk 
att många ändå är försiktiga med att delta i fyrdagen. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer måste naturligtvis följas.

Mycket tyder på att det turistande som ändå blir av kommer att ske lokalt i år. 
Många kommer att stanna kvar i sina hemtrakter och där göra lokala utflykter. 
Detta gör att vi trots allt kan vänta oss besökare till de fyrar som har öppet. 
Vi kan då möta besökarna med utställningar utomhus, ev. fika med god social 
distansering och absolut inga köer upp till fyren.

Många av fyrvisarna har ännu inte svarat på min förfrågan som jag sände ut på 
e-post tidigare i år. Jag antar att det beror på osäkerheten kring Coronaviruset. 
Hör gärna av er ändå till fyrdagen@fyr.org och meddela hur tankarna går på er 
fyr. Det är kul att upprätthålla kontakten. Det jag skriver in på fyrsällskapets 
websida om öppettider är lätt att ändra på om nya besked skulle komma senare 
under sommaren.

     Hälsningar, Tommy Öberg

Använd alltid Bankgiro för betalningar till oss

Vi har helt gått över till att använda Bankgiro för alla inbetalningar och 
slutar använda Plusgiro. För att ta hand om alla inbetalningar har vi nu två 
Bankgirokonton nämligen:

5401-9344  Endast för medlemsavgifter
Alla medlemmar får en faktura på årets medlemsavgift tillsammans med Blänket 
i januari. Den som ansöker om att bli ny medlem får en faktura med e-mail/post. 
En påminnelsefaktura sänds till de som glömt att betala sin medlemsavgift. På 
alla fakturor finns ett unikt OCR-nummer som måste anges på betalning.

5441-3174  För allt annat
Som köp av saker, gåvor, betalning av utflykt/möten, etc. Skriv vad du betalar för.

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

Om du vill bli medlem skall du gå in på www.fyr.org och fylla i 
”Medlemsansökan” som du finner under ”Bli medlem” alternativt maila oss på 
medlem@fyr.org eller ring oss på tel 08-710 3333. Därefter sänder vi en faktura 
till dig där det står ditt OCR/referensnummer. Inbetalning görs på bankgiro nr 
5401-9344. Skriv även ditt OCR/referensnummer på inbetalningen. Årsavgift för 
enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 250:-. 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 och rikt 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, etc. 

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

      Esbjörn Hillberg

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

Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. Då artikeln accepterats 
startar en brev-/mailväxling till dess att vi båda är nöjda med resultatet. 
Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna hålls. Tro det eller ej men 
varje tidning innebär flera månaders arbete innan den går i tryck. 
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
      Maria Elsby
      Redaktör
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Klubbmärken, tröjor, m.m.
Du kan beställa nedanstående artiklar genom att kontakta Ulla Hillberg på ulla@hillberg.com alterna-
tivt på telefon 031-97 21 48. 
• Betala sedan in pengarna på vårt BG konto nr 5441-3174 och skriv på talongen vad du beställt. 
• Porto inom Sverige är inkluderat i alla priser men endast för ett exemplar per artikel.

Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling 
på latin från 1722, pris 110:- 
(tilläggsporto utrikes 40:- )

Fyrkortlek svenska fyrar, 52+3 kort, 
pris 55:- (tilläggsporto utrikes 10:- )

Klubbnål i emalj med logo, 45:- 
(tilläggsporto utrikes 10:- )

Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 55:- 
(tilläggsporto utrikes 10:- )

Dekal självhäftande transparant vinyl 
(10x10 cm) med logo, 25:- 
(tilläggsporto utrikes 10:- )

Bokmärken av tjock papp, 6 olika 
med 2 fyrar på varje, 25:- för alla 6 
(tilläggsporto utrikes 10:- )

Keps, marinblå, broderad logo, 165:- 
(tilläggsporto utrikes 15:- )

T-shirt, vit, transfer logo vänster arm, dam 
(XL, XXL), herr (S, M, XL, XXL) 150:- 
(tilläggsporto utrikes 20:- )

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster 
arm, dam (XL, XXL), herr (S, M, XL) 275:- 
(tilläggsporto utrikes 25:- )

Fyrböcker utgivna av 
Svenska Fyrsällskapet
För att öka tillgängligheten i Sverige och delvis 
minska vårt administrativa arbete säljs våra 
mycket populära böcker direkt av Hjertmans i 
deras 10 butiker i Sverige och via deras hemsida 
www.hjertmans.se
Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 
bilder, hård pärm, ISBN 978-91-85581-77-1, 
pris 250:- 
Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 
116 svenska fyrar, ISBN 978-91-975819-1-2, 
pris 150:-

Tygmärket 6 cm högt

Emaljmärket
0,9 cm högt

Storlekar pikétröja
dam (XL, XXL) herr (S, M, XL)

Storlekar t-shirt
dam (XL, XXL) herr (S, M, XL, XXL)
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: medlem@fyr.org
Tel: 08-710 3333    BGnr: 5401-9344 (medlemsavgifter)    BGnr: 5441-3174 (övrigt)    
Bic/Swift: HANDSESS    IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
v.Ordf. Utses av styrelsen vid nästa styrelsemöte
Sekr. Björn Hedberg, Sankt Sigfridsg 83B, lgh 1302, 412 66 Göteborg, tel 0705-335822
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 0708-261995
 Tomas Berglund, Södra Majorsvägen 3, 903 36 Umeå, tel. 0705-455828
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
 Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

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

Hemsida/Sociala medier
Sammank. Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
 e-mail: a-lo@telia.com
 Johan Stiernspetz, Riddaregatan 10D, 903 36 Umeå, tel. 0702-550051
 Ulf Tjerneld, Olympiavägen 90, 122 40 Enskede, tel. 0702-662500

Fyrlexikon/Fyrwiki
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 e-mail: leif.e.elsby@gmail.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
 Christian Lagerwall, Hörngatan 20, lgh 1102, 602 34 Norrköping, tel. 0723-151676
 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, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 0705-302841
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Programkommitté Västkust
Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
 Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 0704-449843
 Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0708-887693
 Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0708-887692

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
 Anders Nylund, Romsmaren 39, 819 64 Hållnäs, tel. 0702-727159
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Revisorer
Revisor Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 0733-977391
Revisor Monica Axman, Fiskebåtsgatan 10, 426 71 Västra Frölunda, tel. 0722-535207
Rev.suppl. Heléne Abenius, Ryggebol Byväg 12, 443 61 Stenkullen, tel. 0734-193905

Valberedning
Sammank. Anders Unosson, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
 Nisse Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
 Christian Lagerwall, Hörngatan 20, lgh 1102, 602 34 Norrköping, tel. 0723-151676
 Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 

Om du vill bli medlem skall du gå in på www.fyr.org och fylla i Medlemsansökan som du 
finner under ”Bli medlem” alternativt maila oss på medlem@fyr.org eller ring oss på tel.
08-710 3333. Därefter sänder vi en faktura till dig där det står ett OCR/referensnummer 
vilket du skall ange när du betalar. 

Medlemsavgifterna är:

 Enskild medlem bosatt i Sverige      200 kr
 Ideell organisation i Sverige      250 kr
 Företag/Myndighet i Sverige   1000 kr
 Medlem bosatt utomlands  Addera 100 SEK till avgifterna ovan

Medlemsavgift inbetalas på Bankgiro konto nr 5401-9344. Glöm ej att ange ditt OCR/
referensnummer du fått.
Medlemmar bosatta utomlands kan betala via IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818
Bic/Swift-code: HANDSESS.
Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober ett år gäller även för nästa år.

Medlemsavgifter för 2020
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