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Jag ville ha en bild som betyder något. Det tycker jag att Magnus vackra foto gör med 
sitt ljus även om det är i fjärran. Låt ljuset symbolisera det nya årets möjligheter. 

Året som gick var ett händelserikt år sett med Svenska Fyrsällskapets ögon. Vår vice 
ordförande, Ulf Schloss, som med den äran uppehållit ordförandeskapet efter Esbjörn 
Hillbergs hastiga bortgång, överlämnade vid årsmötet stafettpinnen till Janne Olsén. 
Inget lätt uppdrag att ta över ordförandeskapet för en nationell förening med runt 5000 
medlemmar. Här krävs det både kunskap, kompetent ledarskap och förmåga att entu-
siasmera. Lycka till Janne! Nu kan vi bara se framåt.

Något jag tycker är mycket fint och som på pricken stämmer överens med föreningens 
stadgar är inrättandet av "Esbjörn Hillbergs Minnesfond" där en del av Svenska Fyrsällska-
pets kapital skall gå till stipendier till hjälp för fyrarnas bevarande samt dokumentation 
av fyrlivet. Se utförligare längre fram i detta nummer.

Det finns många fyrbevarare i vårt land både större och mindre föreningar och enskilda 
personer. Fyrarnas och sjömärkenas renoveringsbehov kan vara stora och kapitalkrävan-
de, men de ideella krafter som skall klara av det kan många gånger ha en liten kassa. Här 
kan Svenska Fyrsällskapet komma in med hjälp till självhjälp. Genom fonden kommer 
också Svenska Fyrsällskapets grundare och mångårige ordförandes minne att leva vidare.

Jag vill passa på att tacka alla som hört av sig med artiklar och kompletteringar till Fyr-
personalsregistret och inte minst för alla trevliga samtal under det gångna året. Kontak-
ten med medlemmar är viktig och speciellt nu när Esbjörn inte längre förser mig med 
aktualiteter från fyrarnas värld är det ännu väsentligare att ni hör av er om det händer 
något i fyrväg i ert närområde så tveka inte att ta kontakt. Det är samma telefonnummer 
och mailadress som tidigare: maria.elsby@gmail.com, tel. 0523-22139. 

      Maria Elsby

Gott Nytt År 2022

Horstens fiskefyr                                   Foto: Magnus Rietz
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HEJ ALLA GLADA FYRÄLSKARE

När detta skrivs är det inte långt kvar till jul.

För min del har det varit ett spännande inskolningsår. 
Många kontakter med myndigheter och organisationer. 
En hel del nytt tänk från Fyrägarna och Svenska Fyrsäll-
skapet  kommer att innebära bra saker för vår förening 
och framför allt för våra medlemmar. 

Titta gärna lite extra på alla olika aktiviteter som våra 
programkommittéer satt ihop. De presenteras längre 
fram i denna skrift.

Gå gärna in till vår hemsida. Där hittar ni våra aktiviteter och annat aktuellt. 

Är ni ute och far runt våra farvatten så är vårt uppslagsverk Fyrwiki bra för att ta rätt 
på fakta om en fyr som ni observerat.

Många fyrar har renoverats och blivit jättefina. Mycket ny teknik kommer också in. 
I skrivande stund har renoveringen av Gotska Sandöns fyr påbörjats. Ett omfattande 
och komplicerat arbete.

Det finns 34 olika sjöfartsplatser som är Statliga Byggnadsminnen. De kommer att få 
extra mycket kärlek de närmsta åren. Jättekul! Sjöfartsverket har anställt en person 
som på heltid skall ägna sig åt alla byggnadsminnen. Det värmer ett gammalt fyr-
hjärta. Att det är ett byggnadsminne innebär att det ska visas/kunna besökas.

Vi håller på att planera ett Fyrforum på Gotland nästa år.

Ett möte mellan fyrägare och Svenska Fyrsällskapet står också på agendan. 
Målet med träffen är en utvecklad samverkan och fyrtillgänglighet.

     Ha det så bra alla fyrvänner.
                  Jan Olsén
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OBS! Om vi tvingas ställa in föredrag eller utflykter kommer detta att 
anslås på Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org. 
Kontrollera på hemsidan innan du ger dig iväg!
Giltigt covid-19 pass kan komma att krävas p.g.a. Myndighetskrav.

Svenska Fyrsällskapets program våren 2022

5-13 februari  Göteborg                                                                          Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg
Svenska Fyrsällskapet kommer att delta på Båtmässan.
Öppettider: lördag och söndag kl 10 - 18, måndag till fredag kl 12 - 20. 
För mer information se dagspressen eller www.swefair.se.

16 februari  Stockholm                                                            Fyrskeppens historia

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 16 februari kl 19.00. 
Ulf Schloss berättar i ord och bild om fyrskeppens historia i allmänhet och om fyrskepp No. 25 
Finngrundet i synnerhet, Sveriges enda fyrskepp i originalskick
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 11 februari till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

11-20 mars  Stockholm                                                                          Allt för Sjön

Älvsjömässan, Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Stockholm 11-20/3.
Öppettider: lördag och söndag kl 10-18, måndag till fredag kl 11-19.
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.

12 mars  Göteborg                                Kap Horn en seglares dröm eller mardröm
                   Byta/sälja böcker

Göteborg, Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks plan 1, lördag 12 mars kl 14.00.
Nisse Holmdahl berättar och visar bilder från världens sydligaste fyr och från en resa, 2019, i 
Patagonien i Magellans spår.
Vi börjar kl 14 med att det finns möjlighet för dig att byta/sälja böcker med hav och fyr-
anknytning. Fyrsällskapet säljer sin Fyrhandbok, kortlek m.m.
Föredraget börjar kl 15, avslutas med kaffe
Anmälan: Ingen
Avgift: 40 kr inkl kaffe/te och bulle
Vid eventuella frågor ring Marie Tilosius 0705-545151
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16 mars  Stockholm                                                                             På Kap Horn

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 16 mars kl 19.00. 
Nisse Holmdahl, berättar och visar bilder från världens sydligaste fyr och från en resa, 2019, i 
Patagonien i Magellans spår.
Resväg: se 16 februari.
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 11 mars till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

26 mars  Göteborg                                                                                        Årsmöte

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 25:e årsmöte lördag 26 mars kl.15.00. 
Årsmötet hålls i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag i Göteborg.
Adress: Talattagatan 24, 426 76 Västra Frölunda.
Sjöräddningen finns vid Långedrags Småbåtshamn, Spårvagn nr 11, hållplats Långedrag. 
Parkeringsplats finns vid Långedragsvägen/Talattagatan.
Alla medlemmar är varmt välkomna att delta i årsmötesförhandlingarna och efterföljande 
program. Se inbjudan och anmälan till årsmötet på annan plats i denna skrift!

Efter årsmötet kan vi som vill träffas lite mer ta en tallrik fisksoppa på Långedrags Värdshus. 
Man betalar själv för fisksoppan och anmäler detta enligt ovan.

4 april  Uppland                                                  Föredrag om fyrar runt Östersjön

Uppsala Segelsällskaps (USS) klubbhus på Skarholmen, Uppsala, måndag 4 april kl. 19.00.
Magnus Rietz berättar och visar bilder om fyrar runt Östersjön. 
Föredraget är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Svenska Krys-
sarklubbens Uppsala-Roslagskrets.
Inträde: Inget
Anmälan: Ingen
Vid eventuella frågor ring Tommy Öberg tel. 0705-484302

13 april  Stockholm                                                           Utklippan Utpost i söder

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 13 april kl 19.00. 
Mats Carlsson Lénart, radiojournalisten och mångårige Blänket-medarbetaren tar oss med till 
de blekingska utskären som fick sin första fyr 1789.
Resväg: se 16 februari.
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 8 april till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

23 april  Göteborg                                                          Utflykt  Fyrarna på Björkö
                                                                                                   Från Fotogen till Elektricitet

Samling i Skarvikshamnen på Bohus Björkö lördag 23 april kl 11.00 . 
Vi samlas till vänster i hamnen vid ’Fiskeboa fiskaffär’. Vi går tillsammans c:a 400 m till 
Björkö Hembygdsgård, Kolviksvägen 3. Därefter går vi den s.k. ”Strömskärs-leden” som leder 
oss tillbaka till hamnen. Gåstavar och grova skor rekommenderas!
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Lars Jägersvärd berättar historien om de två fyrarna på Björkö som tillkom 1884. Han visar
modellfyren ”Kajsa” som är gasdriven och innehåller en klippapparat med solventil.
Vi följer en vandringsled på c:a: 3 km som går till Björkö Nedre och sedan längs stranden på 
stigar och klippor. Vi passerar Björkö Övre och för dem som är vid god vigör kommer vi att 
klättra upp till den övre fyren. Leden går till hamnen efter c:a 2 timmar. Här finns möjlighet 
att köpa mat eller kaffe.
Avgift: Ingen
Anmälan: Ingen
Vid eventuella frågor ring Lars Jägersvärd 0706-638783.

8 maj  Göteborg               Utflykt till Skrivareklippan f.d. fyrplats och ev. Subbe fyr

Samling Varbergs hamn nedanför Tullkammaren, Otto Torells gata 3, söndag 8 maj kl 11.00, 
åter Varbergs hamn 14.30.
Vi åker med Getteröbåtarna ut till Skrivareklippans f.d. fyrplats. Resan tar c:a 15-20 minuter. 
På ön blir vi visade runt av Dan Hay, ordförande i Kanotklubben Bris som idag disponerar de 
gamla byggnaderna. Byggnaderna är kvar men fyren är riven. Fyren ersattes 1934 av Subbe fyr 
på fastlandet, som man ser från Skrivareklippan. 
Läs mer om Skrivareklippan i ”Blänket” 2014:4.
När vi kommer tillbaka till Varbergs hamn går vi som vill en promenad. Det är den fina 
Strandpromenaden 4 km, enkel väg, utmed havet till Subbe fyr och sedan tillbaka se 
www.visitvarberg.se 
Avgift: resa t/r Skrivareklippan 145 kr/person.
Antal deltagare max 24 st. Medtag matsäck!
Anmälan, som är bindande, senast 2 maj till fyrprogvast@gmail.com. 

Avgiften betalas på plats kontant eller med Swish. Ej avbokad resa före 2 maj måste vi tyvärr 
debitera.
Parkeringsplatser finns i hamnen väst, syd och öst om Campus samt i parkeringshuset Briggen 
i närheten.
Vid eventuella frågor ring Marie Tilosius 0705-545151

9, 10 och 11 maj  Stockholm                 Endagarsutflykter med Briggen Tre Kronor

Briggen Tre Kronor ordnar tre seglingar med Janne Olsén, Svenska Fyrsällskapets ordförande, 
som guide. 
Temat är fyrar, farleder, kummel, båkar och utskärgårdshistoria.
Segling med råtacklat fartyg i farled och utmed kust. 
Segling 1: Måndag 9 maj
Segling 2: Tisdag 10 maj
Segling 3: Onsdag 11maj
Alla dagar Losskastning Nynäshamn kl 10.00. Förtöjda i Nynäshamn kl 18.00.
All förtäring ombord ifrån ett segelfartygskök. Klädsel efter väder och vind.
Kostnad för segling, guidning, fika och lunch ombord är 1400 kr per person.
Anmälan görs via Briggens hemsida: briggentrekronor.se.

29 maj  Lysekil                                  Stångehuvud - guidad vandring och fyrhustitt

Samling vid parkeringen Pinneviksbadet i Lysekil, söndag 29 maj kl. 12.00.
Thomas Andersson, växtekolog och naturfotograf, tar oss med på en guidad vandring i Stånge-
huvud naturreservat. Thomas berättar om naturen och vad vi ser runt omkring av hav o fyrar. 
Vi avslutar turen vid fyrhuset som vi får titta in i se ”Blänket” 2021 nr2 s.35-37 och nr 4 s.24-26.
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Fyren på Stångehuvud anlades 1890 och användes till 1940. Fyrhuset står ännu kvar och har 
nyligen renoverats. Stångehuvuds fyrhus blev 2019 utsett till ett av Västra Götalands ”sju 
underverk” vid en omröstning som Västra Götalandsregionen genomförde. Mer information 
om fyren och Stångehuvud hittar du på www.stangehuvud.se 
Anmälan före 20 maj till  fyrprogvast@gmail.com
Avgift 50 kr/person betalas på plats kontant (ha med jämna pengar) eller med Swish.
Antal: max 30. Glöm inte att ta med fika!
Vid eventuella frågor ring Marie Tilosius 0705-545151

4 juni  Uppland                                                           Utfärd till Svenska Högarna

Samling lördagen den 4 juni kl. 10.00 i Stavsnäs. Körtid med bil från Uppsala minst 1½ tim.
Det finns också buss från Slussen. Med m/s Öfararen far vi mot Svenska Högarna.
Gunnar Hjertstrand, som arbetat 25 år på Svenska Högarna, kommer att guida oss där men
också berätta om fyrarna som vi passerar. Tid för egen måltid - glöm inte att ta med matsäck och 
grova skor. Om vi har tur kommer vi också att besöka Grönskärs fyr - Östersjöns drottning.

Åter i Stavsnäs c:a kl. 17. Utfärden är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplands-
distrikt och Svenska Kryssarklubbens Uppsala-Roslagskrets.
Avgift: 700 kronor/person om vi blir 40 deltagare.
Anmälan senast 23 maj till Hans Fendin, tel. 0705-397870. Anmälan är ej komplett förrän 
betalning har gjorts. Vid överbokning prioriteras de först anmälda, resten hamnar på väntelista.
OBS! Om turen måste ställas in p.g.a. dåligt väder, lågt deltagande eller annan orsak meddelas 
det på Svenska Fyrsällskapets hemsida och inbetalda avgifter återbetalas. 
Vid återbud från deltagare efter den 27 maj återbetalas inte avgiften.

6 och 7 juni  Stockholm                            Endagsutflykter med Briggen Tre Kronor

Briggen Tre Kronor ordnar två seglingar med Janne Olsén, Svenska Fyrsällskapets ordförande, 
som guide. 
Temat är fyrar, farleder, kummel, båkar och utskärgårdshistoria.
Segling med råtacklat fartyg i farled och utmed kust. 
Segling 1: Måndag 9 maj
Segling 2: Tisdag 10 maj
Alla dagar Losskastning Nynäshamn kl 10.00. Förtöjda i Nynäshamn kl 18.00.
All förtäring ombord ifrån ett segelfartygskök. Klädsel efter väder och vind.
Kostnad för segling, guidning, fika och lunch ombord är 1400 kr per person.
Anmälan görs via Briggens hemsida: briggentrekronor.se.

28 juli  Gotland                Lysarkväll vid Tomtbods fiskeläge på sydöstra Gotland

Välkomna torsdag 28 juli till Tomtbods fiskeläge för en kväll med fiskefyrarnas historia.
Program:
18.00 Guidad tur i fiskeläget, c:a 30 min. Samling på parkeringen.
19.30 Samkväm med underhållning m.m.
21.00 Inseglingslyktorna tänds och hissas i de gamla lysstängerna.
Anmälan: Ingen
Avgift: Ingen
Husbilar får gärna stå på fiskelägets parkering.
Vid eventuella frågor kontakta Allan Pettersson tel: 073-100785, e-post allan.stale@gmail.com
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20-21 augusti                                                   Internationella Fyrdagen/Fyrhelgen

Svenska Fyrsällskapet arrangerar den Internationella Fyrdagen på den tredje helgen i augusti. 
Lokala avvikelser kan förekomma, för besked se: https://fyr.org/aktiviteter/internationella-
fyrdagen.html.
Den Internationella Fyrdagen firades första gången 2002 och firas sedan dess varje år av många 
fyrar runt Sveriges kust.

20-21 augusti                                                           Utflykt till Väderöbods fyrplats

(Reservdag 27-28 aug om det blåser för mycket 20-21.)
Samling i Hamburgsund vid fotbollsplanen 200 m norr om färjan till Hamburgön, 
lördag 20 augusti kl 10.00. GPS-adress Strandvägen 22. 
Beräknad återkomst till Hamburgsund kl 17 på söndagen.
Båtresan tar 1,5 tim till Väderöbod. Föreningen guidar besökarna runt i husen och på ön. De 
som vill och kan får gå upp i fyren. I och med att fågelskyddsperioden är över kan vi vid torrt 
väder gå runt hela ön. Detta kräver dock att man är fullt rörlig.
I arrangemanget ingår kaffe, lunch, middag, frukost och lunch före avfärd. Vid tjänligt väder 
på hemresan kan vi gå en liten omväg förbi de vackra öarna Florö och Dyngö utan landstig-
ning. Vädret påverkar vad vi kan göra.
Kostnad: 1000 kr/person. Deltagare minimum 5 max 10.
Täcke och kuddar finns. Tag med lakan, örngott, handduk och (bad)kläder efter väder samt 
egen flytväst.
Anmälan senast 4 augusti till Magnus Blomstrand, tel. 0732-305229 eller e-post 
blomstrandmagnus@gmail.com och därefter insättes avgiften 1000 kr/person på Föreningen 
Väderöbods plusgiro 330684-2 inom 7 dagar. OBS. Anmälan är bindande efter 5/8 och giltig 
när avgiften är betald. Vid avanmälan efter 5 augusti återbetalas inte avgiften.

Vid inställd tur på grund av väder eller pandemi betalas hela avgiften tillbaka. En kölista up-
prättas vid fler än 10 anmälningar. Var noga med att ange Väderöbodsresa samt namn och 
telefonnummer så att det går att meddela om turen måste ställas in.
Beslut om utfärd tas baserat på vädret på torsdag kväll före avfärden. Vid sydvästlig vind över 
8 m/s kommer vi att ställa in turen. Vid andra vindriktningar än sydväst tål vi lite högre vind-
styrkor. Avgiften betalas tillbaka i sin helhet om turen ställs in. Vi ställer inte in på grund av 
regn eller temperatur.
Denna utflykt ordnas av Föreningen Väderöbod på initiativ av Programkommitté Väst.
Båtresan ut till Väderöbod sker i privat öppen båt. Resan sker på deltagarnas egen risk.

25-26 september                                                                             En natt på Hållö

Samling i Kungshamn vid båten till Hållö söndag 25 september kl 12.45. 
Åter Kungshamn kl 14 måndag 26 september.
Hållö fyr, utanför Smögen, tändes 1842 och fyrplatsen var bemannad till 1969.
Under eftermiddagen den 25 september får vi en guidning av Hållö fyr, kapell och naturrum. 
Se www.hallofyr.se. På kvällen tänder vi en grill och njuter av skenet från fyren.
Kostnad: 1170kr per rum (2 pers) + båtresa 135kr (2021) + guidning i fyren 60kr.
Antal: 12 rum (24 pers). Vi bor två personer i varje rum på vandrarhemmet ”Hållö Utpost” 
www.utposthallo.se, medtag lakan och all mat du behöver. Är du ensam resenär, försök att 
hitta en ”rumskompis”.

Anmälan till fyrprogvast@gmail.com efter bekräftelse att det finns plats får du en kod från 
Fyrsällskapet. Sedan bokar du själv ditt rum och båtresa och betalar det. Rum bokar du 
genom att ringa till Hållö Utpost tel  0702-368202 och ange koden. 
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Båten bokar du också själv genom Hållö Utpost/Transporter. Guidningen betalas på plats.
OBS! Rum finns tillgängliga för Fyrsällskapet att boka fram t.o.m. 15 februari 2022, därefter 
släpps ej uthyrda rum och kan då bokas av andra.
Vid eventuella frågor ring Marie Tilosius tel 0705-545151

Fyrar: Vägvisare, symboler och kulturarv

Senioruniversitet i Stockholm har för avsikt att anordna en föreläsningsserie 
med ovanstående tema under vt 2022. 
Se program och anmälningsförfarande på https://senioruniversitetet.se.

Serien har tidigare genomförts vid Senioruniversitet i Uppsala och arrangeras nu 
med några förändringar i samarbete med Hans Rutberg och Kristina Söderlind 
Rutberg, aktiva i Svenska Fyrsällskapet. 

Föreläsare: Hans Rutberg, Kristina Söderlind Rutberg, Anders Nylund, Ulf 
Schloss, Göran Dalén, Marianne Brus, Björn Öberg och Magnus Rietz.

Planerad kursstart 2 mars 2022. Serien ges 6 onsdagar kl 9.00-10.45 i ABF-
huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm. Programansvarig: Ia Envall. 

Ett besök på Söderarms fyrplats kommer att anordnas i slutet av maj med förtur 
för kursdeltagarna.

Vill du visa Hoburg fyr under sommaren 2022?
Föreningen Fyrtillsyn Gotland visar Hoburg fyr (som ägs 
av Sjöfartsverket) varje sommar under veckorna 25-33. 
Fyren visas av frivilliga ”fyrvaktare” dagligen kl 11-17 under 
en vecka söndag-lördag. Vi ser gärna att du vill visa fyren 
en stund någon kväll också, främst i någon av de senare 
veckorna.

Vi ordnar boende på Sjövärnsgården (ett dubbelrum med 
gemensamt kök o dusch) någon km från fyren. 

Är du intresserad maila gost4808@hotmail.com meddela 
vilken/vilka veckor du kan, så får du mer information. 
Sista anmälningsdag 2022-03-31.

        Göran Storm 
      ”fyrvaktsansvarig”
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Årsberättelse för Svenska Fyrsällskapet 
gällande verksamhetsåret 2021

Första halvan av verksamhetsåret präglades ordentligt av pandemin. 
Låg verksamhet från föreningens sida gällande att hitta på trevligheter för våra medlemmar. 
Restriktionerna lättade upp ordentligt under årets sista halva vilket öppnade upp för 
medlemsaktiviteter.
Verksamheten har bestått av organiserade fyrplatsutflykter, föredrag, båtresor (fyrsafari) 
och många öppna fyrplatser i samband med den internationella fyrdagen. 
Våra programkommittéer har genomfört en bra verksamhet trots pandemin.
Den Nationella Fyrstiftelsen har lagts på is då finansieringen inte är möjlig.

MÖTEN MED SJÖFARTSVERKET (SjöV)
Under året har vi haft två möten där GD deltog vid ett. Trevliga och framåtsträvande 
träffar.
SjöV har anställt en person för att förvalta alla nautiska statliga byggnadsminnen vilket 
glädjer Svenska Fyrsällskapet. Det ingick också en plånbok i tjänsten.
Vi har också diskuterat besöksregler. Vårt ansvar och SjöV:s. Arbetet fortsätter under 
vintern 2022. Avsikten är inte att försvåra utan att besöket sker enligt gällande regler. På 
många ställen är det inte så idag.

MÖTEN MED SMTM (Sveriges Maritima och Transporttekniska Muséer)
Under året har vi haft tre möten gällande museal verksamhet och information. Här har 
det också varit trevliga och framåtsträvande träffar.
SMTM har ordentliga samlingar med fyrföremål som vi och lokala fyrföreningar erbjuds 
nyttja.
Vi planerar också ett fyrforum i Visby, Fornsalen, den 14 och 15/5 2022.

MÖTEN MED SVENSKA KRYSSARKLUBBEN (SXK)
Under året har vi haft fyra möten. SXK sköter om all vår medlemshantering och stora 
delar av vår ekonomi. Det fungerar mycket bra. Vi hyr ett förråd om 10m2 av dem och  de 
har ett nytt modernt tryckeri. När vi och alla lokala fyrföreningar önskar hjälp med någon 
form av trycksak är det bara att höra av sig.
Vi har även förlängt vårt samarbetsavtal med SXK.

ESBJÖRN HILLBERGS MINNESFOND
Styrelsen har beslutat att inrätta en fond i syfte att stödja lokala fyrföreningars verksamhet 
samt olika personer som gjort något bra för fyrväsendet.
Erbjudande har gått ut till alla våra 77 medlemsföreningar.
Slutgiltigt beslut tas på kommande årsstämma.

DALÉNMUSEET I STENSTORP
Vi deltog i Dalénmuseets 25-årsdag. Vi har också fått ett erbjudande om att ha ett eget 
utrymme för en egen fyrutställning i deras lokal. 
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BLÄNKET
Vår mycket uppskattade medlemsskrift har kommit ut med fyra nummer.

FYRWIKI
Fyrwiki är vårt uppslagsverk gällande bl.a. allt om vårt fyrsystem. Det är ett ständigt 
pågående arbete med att hålla det uppdaterat och utvecklat. Används flitigt av de som vill 
veta något om fyrsystemet.

FYRPERSONALREGISTRET
Det är ett register gällande personal som tjänstgjort på fyrplatser och fyrskepp.
En hel del uppdateringar har genomförts under året.

SOCIALA MEDIER
Vår hemsida dateras upp mycket ofta. 
Vi är också aktiva på de flesta sociala kanaler.
Vi har också deltagit i TV samt riks- och lokala tidskrifter.

DATATEKNIKEN
Vår datateknik kräver ständigt underhåll samt att vi hänger med i teknikutvecklingen.
Detta har krävt en hel del energi av oss under verksamhetsåret.

MEDLEMSUTVECKLING
Medlemsantalet har ökat så antalet enskilda medlemmar är uppe i 4883. 10 företag och 
78 föreningar med fyranknytning är också anslutna.
Informera oss gärna när kontaktuppgifter förändras.
Vår e-postadress är: medlem@fyr.org.

ÅRETS VIPP
Ulla Hillberg utsågs till årets VIPP 2021.

FYRFÖDELSEDAGAR
Fyrplatserna Ven och Skag har fyllt jämnt och därmed uppvaktats.

MOTTAGNA GÅVOR
50000:- erhållet av Länsstyrelsen i Västra Götaland sombidrag till jubileumsboken.
Greta Sandahl har skänkt oss en större bokgåva ur Pelle Stavfeldts samling.
Tore Olsson har donerat sin samling av c:a 500 fyrfoton och fyrvykort. 

STYRELSEMÖTEN
Vi har genomfört sex styrelsemöten under verksamhetsåret, fem digitala och ett fysiskt 
möte på Västkusten

Jan Olsén  Ordf    Ulf Schloss V Ordf

Ingrid Sernbo  Kassör   Björn Hedberg  Sekr

Tomas Berglund    Leif Elsby

Ann-Louise Gustavsson   Tommy Öberg
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Preliminärt bokslut år 2021

Preliminär resultatrapport perioden 2021 01 01 - 2021 12 31 (Kr)

Intäkter

Medlemsavgifter enskilda
Medlemsavgifter föreningar
Medlemsavgifter företag
Fyrhandbok
Jubileumsbok 2021
Bidrag och gåvor
Försäljning varor

Summa intäkter

934.464
19.600
10.900
2.050

50.000
1.502

11.695

1.030.211

Utgifter

Kontorsmateriel
Gireringar, avgifter
Medlemssystem utveckling
Medlemsservice
Ekonomiredovisning
Styrelsemöten/Funktionärer
Jubileumsbok 2021
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Uppsala
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Utställningsmaterial
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Stipendier
Diverse kostnader

Summa utgifter

Beräknat resultat 2021

170.320
16.134
31.250
24.090
35.917
77.760

275.631
28.753
5.000
6.150

30.178
156.160
76.734

0
5.613
3.125

25.000
1.050

968.865

61.346



15

Preliminär balansrapport 2021 12 31 (Kr)

Tillgångar

Plusgiro

Bank

Fondkonto

Svenska Fyrsällskapet AB, aktier

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Eget kapital:

      Ingående eget kapital

      Årets resultat

Utgående eget kapital

Summa skulder och eget kapital

2021-12-31

11.648

1.117.579

2.787.453

50.000

3.966.680

20.142

3.885.192

61.346

3.946.538

3.996.680

2020-12-31

75.109

972.630

2.787.453

50 000

3.885.192

13.652

3.441.320

430.208

3.871.540

3.885.192

Göteborg 2022-01-04

Ingrid Sernbo 
Kassör
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Förändringar under året Antal medlemmar Kvinnor

Datum avgått nya netto e ef i f totalt ant %

19961231 0 70 70 50 15 3 2 70 21 32

19971231 0 150 150 181 29 7 3 220 59 28

19981231 11 195 184 325 62 13 4 404 107 28

19991231 14 200 186 477 87 21 5 590 164 29

20001231 47 427 380 790 145 29 10 974 309 33

20011231 67 430 363 1074 207 39 17 1337 431 34

20021231 98 521 423 1405 291 42 22 1760 603 36

20031231 137 647 510 1812 390 47 21 2270 807 37

20041231 168 543 375 2100 478 48 19 2645 967 38

20051231 189 561 372 2401 546 51 19 3017 1113 38

20061231 217 371 154 2553 59 13 2625 858 34

20071231 227 395 168 2715 64 14 2793 920 34

20081231 244 392 148 2857 69 15 2941 979 34

20091231 309 335 26 2877 74 16 2967 951 33

20101231 279 216 -63 2814 76 14 2904 911 32

20111231 275 234 -41 2776 74 13 2863 906 33

20121231 213 337 124 2895 78 14 2987 947 33

20131231 184 250 66 2940 79 14 3033 967 33

20141231 173 480 307 3251 78 11 3340 1102 34

20151231 213 476 263 3513 79 11 3603 1250 36

20161231 290 493 203 3715 79 12 3806 1324 36

20171231 213 451 238 3952 80 12 4044 1439 36

20181231 296 433 137 4087 81 13 4181 1512 37

20191231 299 430 131 4212 78 14 4304 1512 37

20201231 275 644 369 4579 77 12 4668 1696 37

20211231 294 511 217 4795 78 10 4883 1836 38

Medlemsstatistik

OBS!!  Medlemskategori ”ef” (546 medlemmar) slopad från 2006 för att förenkla administrationen. 

OBS!!  Ej möjlighet att hyra SjöV fyrplatser för medlemmar från 2009 medför högre avgång. 

  Typ av medlem: e = Enskild medlem, f = Företag,  i = Förening, institution, etc.
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Kallelse till Årsmöte 2022-03-26

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 25:e årsmöte lördag 26 mars kl.15.00. 
Årsmötet äger rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag, Göteborg. 
Adress:Talattagatan 24, Västra Frölunda

Efter årsmötet intar vi som så önskar Fisksoppa på Långedrags Värdshus. 
Man betalar för soppan på plats Swish eller kontant.
Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande 
program även om du väljer att inte delta på Långedrags Värdshus. 

Program (ungefärliga tider): 

14.30 Vi bjuder på kaffe då vi samlas
15.00 Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående Årsmötesagenda
15.45 Föredrag eller film
17.00 Efter mötet går de som anmält sig till Värdshuset för att avnjuta Fisksoppa 

Årsmötesagenda:

  1. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringsmän/rösträknare
  4. Fråga om korrekt kallelse till möte
  5. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
  6. Revisionsberättelse
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Val av ordförande för innevarande verksamhetsår
  9. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för innevarande och nästa verksam- 
      hetsår
10. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant 
11. Ev. val av regionstyrelser och kommittéer
12. Förslag till och val av valberedning
13. Fastställande av årsavgifter för nästa verksamhetsår
14. Verksamheten under 2022
15. Esbjörn Hillbergs minnesfond
16. Motioner inkomna till styrelsen
17. Övriga frågor
Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

Obligatorisk anmälan till årsmötet senast 21 mars. 
Anmäl då om du vill gå med till Värdshuset för att äta Fisksoppa. 
Anmäl helst på mejl till fyrprogvast@gmail.com eller till 
Göran Sernbo tel. 0704-449843
Anmälan till Fisksoppan, pris c:a 265:-, är bindande.

Hjärtligt Välkommen!  
        Jan Olsén
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Esbjörn Hillbergs minnesfond

Svenska Fyrsällskapet har beslutat att inrätta en fond till minne av dess grun-
dare Esbjörn Hillberg. Syftet med fonden skall vara att främja bevarande, 
tillgänglighet och kunskap kring svenska fyrar och fyrväsende. Två typer av 
penningbidrag kommer att delas ut, anslag eller stipendier.

Anslagen kommer att delas ut till ideella fyrvårdare och avser t.ex. bildan-
det av fyrvårdande föreningar, reparationsarbeten på fyrar, sjömärken och 
fyrutrustning, göra fyrar tillgängliga och andra ändamål som styrelsen finner 
lämpliga för att stödja Fyrsällskapets syfte.

Stipendier utdelas till enskilda personer som avser att göra forsknings- och 
faktainsamling kring fyrar och fyrliv. I samtliga fall gäller att fyrarna skall 
vara tillgängliga för besök av fyrintresse rade och/eller vara till nytta för sjöfa-
rande. Resultat från forskningsarbeten skall göras allmänt tillgängliga.

Ansökan skall innehålla redovisning av det planerade arbetet, dess ekonomi 
och eventuella bidrag från annat håll. Ansökan bör också innehålla en redo-
visning av den sökande organisa tionens eller individens tidigare verksamhet. 
För att erhålla penningbidrag krävs medlemskap i Svenska Fyrsällskapet.

Har du några frågor? Kontakta:

Ulf Schloss, tel: 0704 - 67 24 73, 
e-post: ulf.schloss@telia.com.

Chrisitian Lagerwall, tel: 0723 - 15 16 76, 
e-post: christianlagerwall@gmail.com

Ansökan skickas till:

Svenska Fyrsällskapet, Box 1158, 131 27 Nacka Strand, e-post: info@fyr.org.

      Styrelsen
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SJÖMÄRKEN ÖVERGES FÖR VIDARE ANSVAR
Magnus Rietz

Sjöfartsverket har på remiss sänt ut en 
anhållan om svar från olika intresseföre-
ningar, kommuner, båtklubbar m.fl. be-
träffande att man avser att avhända sig 
ansvar och underhåll av en stor mängd 
sjömärken. Dessa främst i Stockholms 
skärgård. Kuststräckan det berör är från 
Öregrund i norr till Dalarö i söder.

Avsikten är dock inte att riva eller ta bort 
några av de berörda sjömärkena. Man är 
positiv till att låta dessa övertas av olika 
instanser enligt det ovan nämnda. SjöV 
motiverar sitt beslut med att som sjösä-
kerhetsanordningar har dessa sjömärken 
spelat ut sin roll och att man har som sin 
uppgift att tillhandahålla för sjöfarten 
nödvändiga anordningar. Inte att vårda 
marina kulturminnen. Detta kan man 
förstås förstå. Däremot är vikten av be-
varande lika stor för det. Det måste till 
andra krafter som tar vid. Ett flertal av 
de berörda sjömärkena är mycket värde-
fulla att bevara och vårda. En stor utma-

Arholma Båk

ning blir naturligtvis att hitta tillskyn-
dare att engagera sig i de olika objekten. 
Se gärna ett par exempel på några av de 
mest framträdande.

Söder Rödkobb

Svenska Stenarna
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Fyrvaktarna på Sotenäsets obemannade fyrplatser 
i slutet av 1800-talet
Magdalena Skalegård, Lysekil

När ångmaskinerna installerades i båtarna så ställdes nya krav på navigering utmed 
kusten. Rodd och segling hade till dess varit det gängse sättet att ta sig fram utmed 
Bohuskusten. I den mån det fanns vägar så var dessa i form av stigar och kärrvägar. 
De slutade ofta i strandkanten och färden vidare över viken eller till ön skedde med 
hjälp av roddare som vant tog passagerarna till motsatt strandkant.

I slutet av 1800-talet växte det fram ett stort behov för transport av folk och varor 
utmed kusten. Med motorer i båtarna kunde fiske- och fraktbåtar ta sig fram utmed 
sjölederna trots motvind och motström. Man behövde inte de breda farlederna för 
att kryssa i. Det var möjligt att använda trånga passager mellan öarna, i lä för vind 
och våg. Var farleden isfri så kunde båtar med motor ta sig fram också på vintern trots 
mörker och kyla. Allt detta tack vare de mindre fyrar som Lotsverket anlade utmed 
de inre farlederna.

Fyrar, leder och årtal i området kring Smögen-Gravarne.                      Karta: Leif Elsby

De var två lotsförmän, en fyrmästare och en poststationsföreståndare. 
Polarfararen S.A. Andrée och trubaduren Evert Taube lärde känna två av 
dem. Med hjälp av hembygdsföreningen på Smögen och intresseföreningen 
på Hovenäset kan vi nu berätta de fyra fyrvaktarnas historia.
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Nu var det inte tal om höga fyrtorn som utseendemässigt kunde skiljas från varandra. 
Hållö fyr hade sänt ut sitt vita blänk som vägledning till skepp in mot land sedan 
1842. Men inne vid kusten var det behov för ljussatta leder att färdas på i skymning 
och mörker och som varslade med röd sektor om man kom för nära land. Under en 
dryg 10-årsperiod från 1883 anlades fem obemannade fyrplatser vid Smögen och 
Gravarne (Kungshamn sedan 1963).

Väster om Smögen i leden upp mot Fjällbacka byggdes 1883 fyrar på Holländare-
berget och Skarvasätt. I leden mellan Lysekil och Smögen anlades Flåttarna 1890 
öster om Fisketången. Gravarne fick ensfyrar 1894 för insegling förbi Hållö in mot 
Kungshamn och Smögen.

Arbetsuppgifterna på de obemannade fyrarna, som vid denna tid hade en vekbrän-
nare och 8 dygns fotogenbehållare, var noggrant beskrivna av Lotsverket. Fotogen 
skulle fyllas på, veken trimmas, lampglas putsas och själva fyrhuset skulle underhål-
las. Att föra fyrdagbok ingick också i arbetsuppgifterna. Detta innebar att fyren tit-
tades till minst en gång varje vecka. Med ett undantag sköttes fyrplatserna av boende 
på Smögen. Alla hade havet som arbetsplats. Här följer deras historia.

Det börjar med ett mysterium. 
Vem var den första fyrvaktaren på Holländareberget och Skarvasätt 1883? De som 
känner till Smögens historia har nog sina aningar, men detta är något som måste utre-
das närmare. Med hjälp av det eminenta register som Maria Elsby byggt upp på fyr.org 
så vet vi i vart fall vilka de andra fyrvaktarna var. De som skötte fyrarna i innerleden 
fram till de automatiserades och all skötsel övertogs av Lotsverkets gasstation på Erhol-
men, söder om Marstrand, år 1920.

Lotsförman August Berndtzen (1849-1925)
Fyrvaktare på Holländarberg och Skarvasätt 1885-1909, Flåttarna 1890-1909 och 
Gravarne övre och nedre 1894-1909. 

August Berndtzens levnadshistoria har barnbarnet Kjerstin Danielsson skildrat så fint 
i ”Släktkrönika” skriven i augusti 2007. Krönikan är nedtecknad till släktingarna, men 
finns också bevarad på Smögens hembygdsförening. Med utgångspunkt i bl.a. kröni-
kan, görs denna korta sammanfattning av August liv.

Anders, August far, var lots på Smögen och gift med Maria, också hon från Smögen. 
De fick fyra barn tillsammans. När August var 6 år var föräldrarna och äldsta brodern 
Bernhard på väg ut till Hållö med en ko som skulle på bete. De färdades i en flatbott-
nad båt när något hände som fick Maria och Bernhard att hamna i vattnet och drunkna. 

Två år senare gifte Anders om sig med Helena, kallad ”mor Lena”. Anders och Helena 
fick tre barn tillsammans varav två dog i ung ålder. August växer därmed upp med 
sina två bröder och sin 14 år yngre halvsyster Bernadina samt många släktingar i hu-
sen på Smögen och i Gravarne.

Som 20 årig sjöman var August i USA och några år senare lotslärling ”vid Kongshamns 
lotsplats”. Knappt 30 år gammal var han en av roddarna på Smögens livräddnings-
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station, där han deltog i 32 år. Med livet som insats var 
ersättningen vid ett räddningsföretag 5 kr och 50 öre i 
tillägg till de 4 kr som betalades ut var månad. Men när 
det gällde folk i sjönöd så var det inte pengarna som 
räknades för de som bodde utmed kusten.

Några år före August befordrats till lots hade han upp-
fört sitt eget hus på granntomten till sitt barndoms-
hem. På Smögen var husen färgglada av tradition, men 
August hus målades helt vitt, som ett kaptenshus.

Som 32 åring erhöll August, som då var lotsförman, 
avsked på egen begäran. Han och brodern Per startade 
fiskeexportfirman P.A. Berntsson i broderns hus på Sol-
udden, några hus längre ner i gränden. Med tiden blev 
P.A. Berntsson en av ”de fyra stora” exportfirmorna på 
Smögen. Men August längtade nog ut på havet, för 
efter 4 år var han åter tillbaka som lots på Smögen. 
Det samma året tog han över som fyrvaktare på de ny-
byggda och obemannade fyrarna Holländareberget och 

August Berndtzen i lotsuni-
form omkr. 1890-1900
Foto: Smögens bildarkiv

Skarvasätt väster om Smögen. Det sägs att August hade en gammal eka liggande i 
Märleviken innanför Skarvasätt. På det viset behövde han inte ro utmed Smögens 
västsida för att komma ut till fyren. Holländarberget och Skarvasätt fyrar hade Au-
gust ansvaret för i 24 års tid. Med tiden blev han också fyrvaktare för Flåttarna utan-
för Fisketången och Gravarne övre och nedre fyrar som står på landbacken.

Smögen från utsiktstornet c:a 1900. På berget till vänster ses fyrhuset och fotogenboden på 
Holländarberg och till höger Skarvasätt med sina båda bodar.       Foto, Smögens bildarkiv

När August gifte sig 1890 med Gravarne-flickan Maria Wallström var han lotsförman 
på Smögen. Maria var kusin till August och nyutbildad barnmorska. I ”Släktkrönika” 
berättas att Maria aldrig hade någon anställning som barnmorska, men med närmaste 
barnmorska i Gravarne, så fick hon ändå användning för barnmorskeväskan som alltid 
stod packad.
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Några dagar innan jul föddes första barnet, dottern Kjerstin Maria. Men lyckan blev 
kortvarig, Kjerstin fick bara leva i 5 månader. Nästa dotter, Kjerstin Anna Maria, föd-
des två år senare och efter ytterligare nio år var huset fullt med barn. Einar, Ingvar, 
Greta och Märta föddes efter tur. 

När August runt 1909 avslutade sina uppdrag som fyrvaktare och på livräddnings-
stationen, så hade han arbetat som lotsförman, varit roddare på livräddningsstationen 
och fyrvaktare på fem av de obemannade fyrarna i leden söder och norr om Smögen. 

Men August var främst lots, vilket tydligt framgår av en berättelse nedskriven av kol-
legan Viktor Stranne. Året var 1895, det var höst, en storm ökade till orkan och 4 
båtar skulle ges lots i gattet vid Hållö där havet kokade. Med lotsbåten, en segelkutter, 
tog sig ”den gamle, beprövade lotsförmannen Berndtzen” in sidlängs till vart och ett 
av de 4 skeppen, så att lotsarna kunde komma ombord .. och den gamle lotsförman-
nen är nu ensam att segla iland”.

76 år gammal dör August medan Maria lever ytterligare 22 år i familjens hus.

Poststationsföreståndare Adolf Olsson (1865 -1943)
Tillsyningsman på Flottarna 1909-1920.

Adolf Olsson, på Hovenäset kallad ”Post-Adel”, tog över skötseln av Flåttarna fyr ef-
ter August Berndtzen, men berättelsen om Adolf börjar en bit väster om Hovenäset. 
Det var här på torpet Djupedal under Vägga Nordgård som Adolf växte upp och där 
föräldrarna var torpare. Morgan Ceder på Hovenäset, vars farfars far var båtsman på 
torpet Djupedal många år senare, ger oss här en inblick i Adolfs historia. 

Familjepoträtt hos Lotsen August Berndtzen år 1919. Främst sitter August och 
hans hustru Maria.                                                              Foto, Smögens bildarkiv.
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August var fiskare när han vid 26 års ålder gifte sig med lärarinnan Alma Rolfsson 
från Tegneby på Orust. Äldsta dottern Gunhild föddes några år senare och vid sekel-
skiftet 1900 hade familjen utökats med barnen Torborg, Torsten och Alvilda. Ett an-
tal år senare föddes sonen Rolf Anders Gunnar. Han fick som sina syskon tre präktiga 
namn vid dopet. Men för folk på Hovenäset fick det räcka med Gunnar. Han var bara 
12 år när han dog i Lysekil av tuberkulos. 

1905 inrättades postkontoret på Hovenäset i ”Post-Adels” hem. Som de flesta små-
samhällen i Bohuslän saknades väg och det var först efter politiskt spel och behov 
av beredskapsarbete som vägen till Hovenäsets norra strand stod färdig 1916. 6 år 
senare hade de arbetslösa stenarbetarna också byggt den vackra stenbron som band 
samman vägförbindelsen till Gravarne.

Adolf Olsson och Alma Rolfsson.     Foto: Hovenäsets intresseförening

Hovenäset 1907. Alvilda och Torborg ser 
över till sitt hem, som sedan 1905 inrym-
mer postkontoret. 
Göteborgs stadsmuseums historiska avdelning

Den vackra landsvägsbron vid Näs, 
Bohuslän år 1924. 
Foto: Hovenäsets intresseförening
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Det var ”Post-Adels” arbetsuppgift att som poststationsföreståndare hämta och läm-
na posten 6 dagar i veckan som ”gång- eller roddpost” från Örn, inne i viken nordöst 
om Hovenäset. När landsvägen stod färdig var det på vägen som posten fraktades. 
Eftersom postkontoret låg i ”Post-Adels” hus på Klevekilsvägen 25 hade hans hustru 
Alma nära till sitt arbete. Det var hon som skötte postutdelningen. 

”PostAdel”, som både fiskade och fraktade post, tog 1909 över tillsynen av fyren på 
Flåttarna. Denna ligger söder om Hovenäset på en av öarna utanför Fisketången. Det 
finns ett fotografi där man ser hans båt ligga nedanför familjens hus, där vägen slutade 
i ett färjeläge. Båten ser ut att duga bra på sjön, något som säkert behövdes till ”Post-
Adels” olika arbeten på havet. Fyren skötte han i 11 år, vilket betyder att han hade 
ansvaret för den genom hela 1. världskriget.

Adolfs tre döttrar gifte sig aldrig, men sonen Torsten blev sjöman och gifte sig i Dan-
mark. Han var skeppare på ”Vega”, inte att förväxla med den berömda valfångstsku-
tan ”Vega” som gick genom nordostpassagen. Torsten dog när hans skepp ”Vega” för-
liste utanför Danmark, vilket var samma år som hans son och namne Torsten föddes. 

Två år innan 2. världskriget var slut dog Adolf. Hans hustru Alma tog över som post-
stationsföreståndare och skötte sysslan till kriget var över och också hon dog. Men 
kvar i huset fanns yngsta dottern Alvilda. Nu var det hon som skötte postkontoret 
tills hon gick i pension och posten på Hovenäset flyttades till f.d. konsumbutiken på 
torget.

Lotsförman Viktor Stranne (1873-1939)
Fyrvaktare på Holländarberg och Skarvasätt 1909-1917.

Sammanfattningen av Viktor Strannes liv gör han bäst själv utifrån sina skildringar av 
lotsuppdrag som han deltog i. Lotsarna var vana att skriva rapporter, men Viktor tar 
oss bokstavligen med i båten när han berättar om sina strapatserna på havsområdet 
runt Soten. 

En av hans berättelser handlar om ett äventyr från hans unga dagar, då han deltog 
som besättningsman på ingenjör Andrées första expedition till Danskön på Spets-
bergen. Vid denna resan kom luftballongen inte iväg, det var först året efteråt. Han 

Midsommarfirande på Spetsbergen 
1896. Viktor Stranne med dragspel 
var besättningsman på Danskön 
(vid Svalbard) vid 1:a försöket för 
Andre expeditionen… 
Foto: Smögens bildarkiv
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berättar att bygget av det höga ballonghuset krävde att plankorna hissades upp med 
talja. ”Sjömännen äro vana med att dra i taljan men lika vana att sjunga, då de talja. 
Det blev emellertid allt för tröttsamt att både talja och sjunga samtidigt, och då under-
tecknad kunde en ’trall’ som passade vid detta tillfälle, fick jag vara ett slags kaplan och 
sjunga, medans de andra halade.”

Viktors far var sjökapten och hans mor kom från den engelska hamnstaden Grimsby. 
Själv levde han sitt liv på Smögen, där andra har summerat det med orden; lots-
förman, ordförande i missionsföreningen, municipalfullmäktige, hamnstyret, nykter-
hetsrörelsen och tilldelad medalj i guld för nit och redlighet i rikets tjänst. 

Hans egna berättelser handlar främst om arbetet på havet där tilliten och samman-
hållningen mellan lotsarna stod centralt. Viktor var, som många av Smögenlotsarna, 
mycket engagerad i missionsförsamlingen. Hans gudstro kommer tydligt fram i ett 
brev som finns bevarat och där han ger uttryck för den övertygelse han delade med 
många med havet som arbetsplats. Gud var med dem i båten.

Bakgrunden för brevet var en händelse då Viktors son Douglas, som var lotsbiträde, 
hamnade i vattnet och var nära att drunkna. Douglas liv räddades av en lotslärling, 
vilken året därpå fick ett tackbrev från Viktor som skrev: ”Jag sänder lotsknappar samt 
ankare enligt mitt löfte, och önskar jag, att Du ville ihågkomma, att knappar och ankare 
till din första lotsuniform, fick Du av Din förman, som en erkänsla för räddning av hans 
son, som var i sjönöd.” Fortsättningen i brevet handlar om att Gud hållit sonen fly-
tande så att lotsbiträdet kunde rädda Douglas.

Viktor fick 14 barn, de 7 äldsta tillsammans med Adelina Berntsson från Smögen. Ade-
lina var dotter till August Berndtzens bror Edvard. Son nummer tre av barnen var 
nämnde Douglas, som redan som 16 åring hade besökt alla 5 världsdelarna. Han gjorde 
många resor runt jorden innan han åter slog sig ner på Smögen, där han blev mästerlots. 

Viktor Stranne med andra makan Jeanette och 12 av de 14 
barnen, varav 7 med första makan Mariana ("Maria").
Foto omkr. 1924, Smögens bildarkiv
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Skötseln av fyrarna på Holländareberg och Skarvasätt tog Viktor över 1909 och 
skötte dem till året innan 1. världskriget tog slut. Lotsarna skötte utprickningen av 
farlederna så skötseln av ledfyrarna upplevdes nog också det som en självklar arbets-
uppgift för lotsarna. Den som 1929 satsade på att det var en Stranne som kom ut och 
tog lots utanför Soten hade stor chans att vinna vadet. Av Smögens 9 lotsar hörde 5 
till Stranne-familjen.

Smögens Lotspersonal porträtterad vid lotsutkiken i mitten 
på !930 -talet. Sittande fr.v: Viktor Stranne, William Stranne, 
Olof Bredin. Stående: Douglas Stranne, Ludvig Stranne, Adolf 
Eliasson.                                             Foto,:Smögens bildarkiv

Viktors fru Adelina dog drygt 30 år gam-
mal. Året därpå gifte Viktor om sig med 
Jeanette Samuelsson, också hon från 
Smögen. Tillsammans fick de ytterligare 
7 barn, så även om det var Viktors fruar 
som passade på barnen, så var det små-
barn runt Viktor i 30 års tid när han kom 
hem från sina uppdrag. På många av fo-
tografierna, där Viktor är med, så finns 
det ett barn på hans knä.

Viktor slapp att uppleva 2. världskriget. 
Han dog 66 år gammal, ett par dagar 
före kriget bröt ut, men hans begrav-
ningen på Smögen blev stor och pampig. 
Hans hustru Jeanette levde kvar i famil-
jens hus i ytterligare 24 år. Mästerlotsen Viktor Stranne poserar med 

Patriotiska Sällskapets medalj på uniformen 
omkring år 1933.      Foto: Smögens bildarkiv
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Fyrmästare Edvin Jacobsson (1852-1943 Strömstad-Smögen)
Fyrvaktare på Gravarne övre och nedre 1909-1920 och Holländarberg och Skarva-
sätt 1917-1920.

”Och på Hållö satt jarlen Edvin Jacobsson, en av mina riktiga morbröder, en lång och 
senig man med en näsa som Carl XIV Johan och svart i hår och skägg. Han talade den 
norska kosterdialekten och jag tyckte att det lät stormigt när han talade. Denne mäk-
tige morbroders och jarls rike sträckte sig till Hunnebostrand norr om Sotefjorden.” 
Så beskrev Evert Taube sin morbror Edvin Jacobsson, fyrmästare på Hållö, i boken 
”Jag kommer av ett brusand’ hav”.

I ett brev till en vän, som Evert skrev på Smögen i januari 1918, nämner han ännu 
en gång sin morbror Edvin: ”Jag har nu studerat fyrmästare Jacobsson m.fl. släktingar. 
De kunna ej rätt gärna vara annat än spanjorer, till och med moriskt anstrukna: och ha 
icke blandat sig med andra typer, except Elgh-ar från Värmland.” 

Fyrmästare Edvin Jacobsson 
omkr. 1900. 
Foto: Smögens bildarkiv

Edvin Jacobssons föddes i Strömstad där hans far 
Jacob Olsson var lots. Hans mor kom från Styrsö. 
Flera av hans syskon kom, som fyrvaktare och fyr-
vaktarhustrur, att med tiden  bosätta sig på fyrar från 
Göteborg till Strömstad. Själv var Edvin fyrbiträde 
på Väderöbod och fyrvaktare på Klövskär innan han 
i många år arbetade som fyrmästare på Hållö fyr. 

Edvins äldste son och namne föddes på hösten 1872 
och kommande vår gifte sig Edvin och Viktoria. Vi 
kan anta att Edvin var på segelfartyg och ångfartyg 
åren innan han fick jobb som fyrbiträde vid Väderö-
bods fyrplats hösten 1874. Under tiden på Väderö-
bod och därefter Klövskärs fyrplats fick Edvin och 
Viktoria ytterligare 5 barn.

1891 bar det av till ännu en fyrplats. Edvin, hans 
fru Viktoria och deras 6 barn samt Viktorias syster 
Hedvig flyttade till Hållö. Men efter 6 år på Hållö 

dog Viktoria och året därefter började äldsta sonen att arbeta som fyrbiträde extra 
på Vinga fyr. Detta år flyttade Edvins svärmor ut till Hållö. Hon hade blivit änka i 
Strömstad och på Hållö bodde fortfarande hennes dotter Hedvig. Detta år, 1899, 
blev händelserikt för familjen. Svärmor Charlotta Bernhardina dog efter bara 4 må-
nader på Hållö och under sommaren arbetade näst äldste sonen Hjalmar Teofil Nord 
som extra fyrbiträde på Islandsbergs fyr. (Hjalmar Teofil arbetade året därpå på Klöv-
skär och med tiden kom han också att bli fyrmästare på Hållö fyr.) 

Men tillbaka till sommaren 1899, för då gifte Edvin sig med Hedvig, d.v.s. sin svä-
gerska. Kort därefter flyttade yngsta dottern hemifrån och under åren som följde 
flyttade också de tre äldsta sönerna.

År 1904, under en storm, rände den norska jakten Josephine på västra änden av Mel-
lanskär, sydöst om Hållö. Edvin var med och bärgade besättningen och flera år senare 
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tilldelades han medalj i guld av 5:te storleken med inskrift ”För nit och redlighet i rikets 
tjänst” av Kongliga Lotsstyrelsen.

Ett par år efter bärgningen av Josephine utspelades en katastrof som Edvin bara kun-
de stå och se på. Det var några veckor före jul och Evert Taubes bror Fredrik omkom 
under fiske sydväst om Hållö, tillsammans med ytterligare två ungdomar. Edvin 
Jakobsson stod själv uppe i fyren vid det tillfället, men följde också ett av flottans 
fartyg på väg in. Pojkarna gick ned, med den öppna båten, och blev aldrig funna. Den 
händelsen måste ha drabbat Edvin och familjen hårt. Havet tog en systerson och två 
nära medarbetare rätt framför ögonen på Edvin som inte kunde göra någonting.

1909 tog Edvin över skötseln av de obemannade fyrarna Gravarne övre och -ned-
re efter August Berndtzen. Men Edvins huvudsakliga arbete var som fyrmästare på 
Hållö, fram till året innan 1:a världskriget tog slut och familjen flyttade in till Smö-
gen. Detta år tog han över skötseln av de obemannade fyrarna Holländareberg och 
Skarvasätt. Fyren på Holländareberget kunde han gå till över bergen på Smögen och 
vintern 1918 kunde han nog gå ut till Skarvasätt också. I januari det året gick grad-
stocken ner till 35 minusgrader och det var islägg långt ut i skärgården. Men detta 
hörde till undantagen. Normalt sett måste han använda sin eka för att komma sig 
ut till Skarvasätt. Edvin hade en vit eka som låg i den lilla hamnen bakom hans hus, 
innanför Nordmanshuvudet på Smögens sydöstsida.

På samma sätt som Lysekil har Carla Curman att tacka för att bergen på Stångehuvud 
inte blev till gatsten, så har alla som besöker Hållö bl.a. Edvin att tacka för att ön har 
kvar sin Slätte hälla. Det var nog en tuff kamp eftersom många stenarbetares dagliga 
bröd var avhängig av stenhuggeriet i Bohuslän på den tiden. Men Edvin hade ett stort 
naturintresse och värnade om ”sin” ö. På Hållö skulle det inte brytas någon sten!

Musik var ett annat intresse som Edvin delade med resten av familjen. När Edvin och 
Hedvig flyttade in till sitt hus i Smögens yttre hamn, fortsatte de att samla familj och 
vänner för att sjunga och spela där. Deras hus är borta nu, men på den tiden kunde 
de sitta vid fönstret och se ut till sin ö. Edvin blev en gammal man, 91 år. Hedvig dog 
5 år tidigare. 

Även om fyrvaktarsysslorna i de inre le-
derna var en bisyssla för August Berndt-
zen, Adolf Olsson, Viktor Stranne och Ed-
vin Jacobsson, så var den helt nödvändig 
under perioden när båtarna fick motorer 
och fram till fyrarna automatiserades.

Faktagranskning specifika avsnitt:
Smögens Hembygdsförening 
v/bl.a. Henry Stranne
Intresseföreningen för Hovenäset 
v/Morgan Ceder
Föreningen Hållö fyr v/Bengt Wall

Edvin Jacobsson  med familj och vänner. 
Edvin längst till höger.
Arkiv Bengt Wall
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”Nu går ordet till SMHI för en sjörapport”
Anders Nylund

Ungefär så låter det dagligen i SR kanalen P1 kl 05.55 och under många år 
även 15.55, ända fram tills denna eftermiddagsrapport utgick hösten 2021.  
En liknande påannonsering sker vid tre andra tillfällen under dagen men 
då handlar det om både land- och sjöväder. 

Sjörapporten är idag 5 min lång och består av först en översikt och därefter utsikter 
i 19 distrikt för våra omgivande hav och Vänern. För dessa områden rapporteras 
slutligen en sammanställning av senaste vindnoteringar från 35 utposter. Denna re-
dovisning tar bara 60 - 90 sek att framföra i radio men för många har denna sekvens 
blivit synonym med sjörapporten. Anledningen är säkert att den talar till våra sinnen 
i en vardaglig prosa genom att beskriva ett nuläge i några av Sveriges många spän-
nande och inspirerande miljöer. Då dessa platser dessutom har smått exotiska namn 
förstärks intrycket.  

Artikelförfattaren minns personligen från mycket tidiga år, utan att då förstå syfte 
och sammanhang, hur radioapparaten i vardagsrummet radade upp lustiga namn 
med siffror: Kråkenes, Väderöbod, Sandhammaren, Svenska Högarna var exempel på 
namn som satte igång nyfikenhet och fantasi. Barn älskar ju upprepningar i ramsor 
och man kan anta att många andra också tidigt attraherats av denna speciella men 
oavsiktliga ”barnramsa”.

Sjörapporten startade 1939 och har ett speciellt anslag som präglas av objektivitet 
och tidlöshet vilket etablerat den som en härold av odiskutabla fakta. Det har i sin tur 
medfört att den använts i ett otal svenska filmer och teveproduktioner. När drama-
turgin så kräver, kan en stämning av t.ex. allvar eller eftertänksamhet i folkhemsmiljö 
förstärkas av en ljudtapet i form av en väderrapport som understryker att det här är 
Sverige just nu! Bygget av detta folkhem och sjörapporten är ju dessutom samtida 
företeelser. Greppet kan exemplifieras av filmen Låt den rätte komma in baserad på 
John Ajvide Lindqvists augustprisvinnande roman. En kvart in i den kusliga hand-
lingen förbereder sig vampyren i sitt kök i Blackeberg på att genomföra ännu ett be-
stialiskt mord. Blandandet av sömnpreparat sker här mot bakgrund av vindnoteringar 
längs svenska kusten. 

Det började i en tid av upplysning
Med rötter i den andra halvan av 1600-talet inleddes en epok som varade under 
1700-talet och som kallas Upplysningen. Den blev till en mäktig strömning i stor del 
av Europa med syfte att lyfta fram vetenskap. Uppfattningen var att människan själv 
skulle kunna förändra sina levnadsvillkor snarare än att allt var styrt av Gud. Am-
bitionen inom många områden blev att studier av natur och samhälle skulle kunna 
utröna orsaker och verkan. Ordet varför kan stå som sammanfattning för upplys-
ningen. Sedan var det inte enbart en slump att upplysningen formades samtidigt som 
de första fyrljusen kom att lysa upp delar av svensk kust, den tekniska utvecklingen 
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var nämligen också stark under perioden. Innan Upplysningen hade i sekler individer 
med förment kunskap om det gåtfulla vädret sökt tyda tecken i skyn för sina förutsä-
gelser. Detta kunde inte påverka att exempelvis sjöfart ur säkerhetssynpunkt var en 
tombola med många nitlotter.

Utvecklingen sköt fart med bildandet av nationella vetenskapsakademier. På 1660-ta-
let tillkom i England Royal Society medan Ludvig XIV grundade Académie des sci-
ences i Frankrike. Vetenskapsakademin i Sverige, som idag delar ut nobelprisen i fysik 
och kemi, grundades 1739. Grundare och första ledamöter var bl.a. Carl Linnaeus 
(senare von Linné) och Jonas Alströmer mannen som lanserade potatisen som bas-
föda. Något år senare invaldes Anders Celsius och han förespråkade att man runtom i 
landet skulle börja utföra väderobservationer för att kunna förstå väderlekens förlopp. 
Till stöd för verksamheten fanns barometern upptäckt av italienaren Evangelista Tor-
ricelli hundra år tidigare och Celcius själv kunde ju bidra med sina erfarenheter av 
temperaturmätning. En mängd data kom att samlas in och idag finns mätserier från 
bl.a. Uppsala och Stockholm som i stort sett oavbrutna sträcker sig från 1700-talet 
fram till idag. Stockholmsserien från 1756 lär vara världens äldsta sammanhängande 
meteorologiska mätserie.

Vetenskapsakademin lät också uppföra 
det observatorium som ståtar högst upp 
på Brunkebergsåsen. Det utformades av 
Carl Hårleman som bl.a. också ritade Ör-
skärs fyr. Byggnaden stod färdig 1753 och 
i den hade då akademins sekreterare Pehr 
Wilhelm Wargentin sin bostad. Han på-
började där de meteorologiska mätningar 
som på samma plats fortsatt fram till våra 
dagar

Naturligtvis var det värdefullt att också få uppgifter från kusterna och mätningar 
påbörjades även där. Det skulle nu följa en mycket lång tid av registrering av väder-
uppgifter utan att de fick någon direkt tillämpning till gagn för samhälle och näringar. 
Ännu vid mitten av 1800-talet saknades nämligen metodik att ta steget från att ob-
servera vädret till att systematiskt kunna förutspå dess utveckling.

Några händelser vid den tiden kom dock att på sikt påverka utvecklingen. 
Den 29 jan 1850 inträffar i Sverige Den stora urvädersdagen då mer än hundra per-
soner miste livet, de flesta i Östergötlands kusttrakter och i området upp mot Söder-
törn. Det är vad vi vet det mest fatala oväder som hittills drabbat Sverige.

1854 pågår Krimkriget och i en svår storm över Svarta havet den 14 november för-
liser stora delar av de engelska och franska allierade flottorna. I en begynnande indu-
strialisering har nu telegrafiska nät börjat byggas upp i Europa. Därför konstaterades 
direkt att denna händelse utspelade sig strax efter det att delar av Västeuropa ett par 
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dagar innan berörts av svåra oväder. Först nu kunde slutsatsen dras att oväder är sys-
tem som kan röra sig över stora områden. Tanken föddes att en succesiv kartläggning 
av vädret med påföljande extrapolering av sådana kartor skulle kunna förutse stor-
mars förlopp. Vi kan likna det vid att foga ihop många enskilda samtidiga väderob-
servationer till en bildruta och sedan ur en svit av sådana bildrutor bedöma ”filmens 
förlopp” d.v.s. det kommande vädret.
Detta skulle meteorologer komma att utveckla i ett hantverk med papper och penna som 
visserligen skulle förfinas men ändå komma att bestå de närmsta hundra åren. Först när 
de tidigaste datamaskinerna vid mitten av 1950-talet gjort entré blev det möjligt att ma-
tematiskt behandla atmosfärens fysik och därmed dess förändring i tiden. Denna fysik 
beskrivs matematiskt genom ekvationer som aldrig kunnat lösas genom traditionella 
metoder utan enbart genom omformulering till gigantiska mängder av summor och 
differenser vilket datorerna ju utvecklats för att klara av. Noterbart är att de snåriga 
fysikaliska sambanden har sin grund i en mekanisk rörelselag som engelsmannen 
Isaac Newton, den främste vetenskapsmannen under Upplysningen, långt tidigare 
formulerat!

Idag är Apple Inc. världens största företag och loggan 
med det lätt urtuggade äpplet är sannolikt världens 
mest kända varumärke. När företaget grundades 1976 
av bland andra Steve Jobs valde man dock en annan 
symbol. Motivet hämtades från sägnen om hur Isaac 
Newton försjunken i studier noterade hur ett äpple i 
trädgården föll till marken. I grafiken t.v. syns äpplet 
illuminerat. Han noterade äpplets acceleration vilket 
skulle omsättas i hans kommande studier av gravita-
tionen. Det låg också till grund för en av hans tre lagar 
över mekanisk rörelse. 
Den matematiska formuleringen av denna lag tilläm-
pad på atmosfären skulle tack vare datorer komma 
att möjliggöra beräkning av väderprognoser Det skulle 
dock ta drygt 300 år !!
Kom också ihåg att detta med äpplet är bara en sägen.

Den telegrafiska meteorologin
I Frankrike startade uppbyggnaden av en vädertjänst direkt efter händelserna i Svarta 
havet. Den engelska vädertjänsten Met Office grundades i början på 1860 talet utifrån 
den stormvarningstjänst som den engelske amiralen Robert Fitzroy (1805 - 1865) 
byggt upp. Han hade varit befälhavare på s/s Beagle det fartyg som Charles Darwin i 
början av 1830-talet nyttjade för sin världsomspännande forskningsresa. Fitzroy kan 
med fog anses som arkitekten bakom uppbyggnaden av stormvarningstjänster.

1859 fanns det 24 svenska stationer som tre gånger om dagen utförde fullständiga 
observationer. Men bara ett fåtal av dessa telegraferades in till akademins speciella 
insamlingscentral som vidaresände dessa till den franska vädertjänsten. Därifrån fick 
vi som ersättning stormvarningar. Dessa varningar distribuerades telegrafiskt till ett 
antal hamnar där de visades i signalsystem. Även om en mer utvecklad utländsk ak-
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tör nyttjades, kan vi här skymta konturerna av hur ett svenskt stormvarningssystem 
skulle utformas

1873 grundades Meteorologiska Centralanstalten, en föregångare till dagens SMHI. 
Den hörde fortfarande till Vetenskapsakademin och uppdraget var att publicera all-
männa prognoser (till tidningar och publika platser) och således inte bara storm-
varningar även om dessa var prioriterade. Första åren handlade om uppbyggnad av 
mätrutiner och kartläggning varför det skulle dröja åtta år innan man vågade sig på 
den första prognosen. Under tiden kom dessutom hela 1870-talet att bli ett svart de-
cennium vad avser stormskador till sjöss. Redan innan grundandet av Centralanstal-
ten hade flodvågen i samband med Novemberstormen den 6:e nov 1872 givit vatten-
ståndsökningar på 3-4 meter över södra Östersjön där ett 80-tal människor omkom. 
Händelsen kallas också Backafloden.

Några år efter den svåra Julorkanen kunde dock 
västkusten 1905 redovisa en kedja om 27 var-
ningsstationer och två år senare hade den för-
längts med 19 stationer på sydkusten. När första 
världskriget bröt ut 1914 hade ytterligare 31 sta-
tioner också upprättats längs ostkusten. Det be-
tyder att längs hela svenska kusten kunde de 76 
viktigaste hamnarna nu äntligen nås med varsel 
om annalkande oväder.

På stationerna anslogs telegrammen på stormvar-
ningstavlor. Ett antal stationer var också utrus-
tade med signalmast. Där häktades kombinatio-
ner av klot, kon och tratt upp enligt internationellt 
överenskommen signalkod. Nattetid ersattes de av 
vita och röda lyktor enl annan kod. 

Figuren t.v. visar varningsstationerna som punk-
ter. På många av dessa (de i figuren inringade) 
bistod telegrafoperatörerna också Centralanstal-
ten genom ”iakttagelser av hård vind och storm”. 
Därigenom fick man från dessa kontrollstationer 
tidigt en statistik över varningarnas kvalitet (träff-
säkerhet).

Incidenter som denna bidrog till kraftiga påtryckningar från olika håll inom sjöfarts-
näringen (redare, hamnar, fiskeriets företrädare m.fl.) att centralanstalten måste byg-
ga upp ett effektivare varningssystem. Det stora problemet var att med varsel nå ut 
till sjöfolk och allmänhet vid sidan av telegrafstationerna. Exempelvis kunde senare 
Julorkanen 1902, en av de mest förödande stormarna i Sverige hittills, beskrivas kor-
rekt men varningen fick inte tillräcklig spridning vilket bidrog till att 50 personer 
miste livet i landets södra delar.
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Verksamheten de första 40 åren vid Centralanstalten brukar kallas den telegrafiska 
meteorologin. Man kunde knyta flödet av väderinformation till järnvägsnätets telegraf-
linjer med kompletterande dragning av tråd till utposter i den egna verksamheten. 
Det är dock tydligt hur verksamheten med stormvarningar hade prioriterats där det 
vid krigsutbrottet enligt ovan fanns 76 stationer som man kunde nå med varningar. 
Samtidigt fanns det totalt bara 16 stationer i hela landet som i motsatt riktning mor-
gon, middag och kväll skickade in observationer till Centralanstalten, observationer 
som skulle ligga till grund för all prognosverksamhet. Det synes en mycket tydlig 
obalans mellan nationella in- och utdata. Samtidigt kom det dagligen morgon och 
kväll 68 observationer från utlandet. Uppenbarligen behövdes en effektivare överfö-
ring för framtida utveckling av Meteorologiska Centralanstaltens vädertjänst.

Radiovågor löste knutarna
I slutet av 1800-talet gjordes experiment som byggde på att radiovågor reflekteras av 
atmosfäriska skikt vilket möjliggör att vågorna kan spridas vidsträckt över jordytan. 
Italienaren Guglielmo Marconi (1874 - 1937) anses ha varit banbrytande för att 
radiotelegrafi skulle kunna användas för trådlös kommunikation. Redan 1899 gjordes 
försök med denna trådlösa överföringsform inom den svenska flottan. För civil verk-
samhet startade 1911 verksamheten på Nya varvet i Göteborg med stöttning av tra-
fiken mellan Göteborg och Hull. Tekniken slog snabbt igenom och vi har bl.a. fått oss 
berättat att telegrafisten på Titanic var överhopad av passagerarnas beställningar att 
skicka telegram den olycksaliga aprilkvällen 1912. Konsekvensen blev att Inkomna 
isbergsvarningar inte uppmärksammades. 

Under ofredsåren låg vår trafik med utlandet nere men direkt efter krigsslutet skedde 
en mycket snabb utveckling som också vädertjänsten kunde ta del av och redan på 
hösten 1920 surfade alla meteorologiska telegram på radiovågor. Verksamheten drevs 
nu vidare av Statens Meteorologiska-Hydrografiska Anstalt (SMHA) som 1919 ersatte 
Centralanstalten. Ett aningen modernare verk tog sig an en mycket modernare tek-
nik!

Snart skulle tekniken också provas för överföring av mänskligt tal i rundradiosänd-
ningar till allmänheten. 1922 startade pionjären Svenska Radioaktiebolaget SRA 
provsändningar och klockan 12.45 den 19 feb 1924 sändes den första väderprogno-
sen ut. Det var nu bara ett fåtal i Stockholmsområdet som i sina kristallmottagare 
kunde avlyssna en sammanfattning av väderläget, några väderuppgifter från övriga 
landet samt en prognos för Stockholm med omnejd. Året efter startade AB Radio-
tjänst sin verksamhet med sändare i hela landet och nu kunde alla lyssnare också 
nås av stormvarningar. De lästes ut i någon av dagens reguljära väderrapporter kl 
12.30 och 21.45 vilka rubricerades "Väderleksrapport för kusten och havet”. Snart 
infördes även senaste vindobservationer. Det äldsta underlag till en sjörapport som 
återfinns i SMHI:s arkiv är från 21 juni 1926 och där omnämns 9 svenska fyrplatser. 
Middagsrapporten kom att inleda dagens tablå ända fram till 1937 då klockspelet i 
Stadshustornet i Stockholm och Dagens dikt tog över.

I det nya mediet övergav SMHA inte ambitionen att göra allt i sin makt för att få ut 
varningar. Varningsstationernas antal hade år 1930 växt till 100 och av dessa hade 45 
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signalmaster. Invanda rutiner bland sjöfolket i kombination med otillräckligt antal ra-
dioapparater ute i samhället gjorde att mastsignalering kom att pågå ända till början 
av 1950-talet.

En frisdtående sjörapport går ut i etern
På nyåret det ödesdigra 1939 och femton år efter det att de första väderrapporterna 
började sändas i radio, kom den första renodlade sjörapporten att nå alla radioabon-
nenter. Behov från olika näringar gjorde att SMHA nu regelbundet två gånger om da-
gen kl 08 och 19 började beskriva vädret över våra omgivande hav i form av allmänt 
väderläge samt prognoser för olika distrikt. Efterhand tillkom en israpport och med 
telefonens succesiva expansion ökade antalet inhämtade observationer från mätsta-
tionerna längs kusterna. Många av dessa stationer figurerar ännu idag i sjörapporten 
men andra har försvunnit. Vi har inga utlästa radiorapporter från de första åren men 
nedanstående länk tar oss i alla fall drygt 60 år tillbaka i tiden och eftermiddagens 
sjörapport den 15 mars 1961. https://sverigesradio.se/artikel/6972723.

Genomlyssning av rapporten ger intressanta fakta: Allmänna väderläget och själva 
prognosen distriktsvis klaras av på knappt två minuter. Sedan följer en stormvarning 
och vår kära ramsa över aktuella noteringar om sammanlagt drygt 3 minuter. Det 
är betydligt mer än i dagens sjörapport och speglar att man levde kvar i en tid när 
nuväder och varningar var det högst prioriterade. Detta förstärktes dessutom här av 
att stormvarningen repeterades i utläsningen markerat med ett alltså mellan den 
dubblerade varningen.

1961 gällde ännu Beaufortskalans benämning av vindstyrka för själva prognosen; lätt 
bris, god bris, styv kuling etc. Idag anges istället vindens hastighet i m/s.

Av de utlästa stationerna fanns fortfarande fyrskeppet Finngrundet som 1903 - 1969 
vakade över sin del av Bottenhavet. Vidare rapporterades vindstyrka från Grundkal-
len, en kassunfyr som var nykomlingen i sammanhanget då den aktiverades 1959. 
Andra fyrplatser som omnämns i den gamla utläsningen men som försvunnit är bl.a. 
Väderöbod, Kullen, Agö, Gran, Holmögadd och Högbonden. Vänern representerades 
vid detta tillfälle av Lurö, Söötjöjjan och Gälle udde.

Bilden visar utläsning av rapport från 
SMHA:s lokaler på Hantverkargatan 29 
i Stockholm dit myndigheten flyttat 1926.
Kandidaten och vikarien Gert Holm-
quist sitter vid mikrofonen och åhörare 
är två av dåtidens mest kända radiorös-
ter, meteorologerna docent Anders Ång-
ström t.v. och fil dr C J Östman t.h.. 
1938 flyttade SMHA till det stora Post-
huset på Fridhemsgatan 9. Där ändra-
des 1945 namnet till Sveriges Meteorolo-
giska och Hydrologiska Institut (SMHI) 
och lokalerna hade man kvar till 1975 
då verket flyttade till Norrköping.
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Några röster i väderradion
Under tidigt 1950-tal hade SMHI gjort bedömningen att det inte främst behöver 
vara meteorologer med högre akademiska examina som läser ut väderrapporterna. 
Därför kom de två meteorologassistenterna Jan Widebeck och Lars Bosaeus med 
sina utmärkta ”radioröster” att från mitten av decenniet bli snudd på synonyma med 
sjörapporten.

Den sjörapport från 1961 som refereras 
till ovan lästes ut av Janne Widebeck t.v.. 
Hans röst var ljusare än kollegan Lars 
Bosaeus t.h. vars mörkare baryton var 
lätt skrovlig av decenniers rökande. Detta 
radarpar kallades därför internt Pilsner 
och Porter. 

Lars berättade en gång att när han gått in i en tobakshandel för att köpa sitt dagliga pa-
ket Cecil hade handlaren direkt känt igen rösten och hälsat ”Så det är Sjörapporten som 
tittar in!” Rökfrie Janne kom paradoxalt att puffa för en produkt i marknadsföringen av 
tobaksvaror. När Tobaksaktiebolaget på sextiotalet skulle lansera en ny piptobak önskade 
man hjälp från vädertjänsten att diskutera ett namnförslag. Det skulle vara namnet på 
någon robust väderutpost som stod emot vind och vågor. Janne råkade få samtalet och 
han föreslog direkt Borkum Riff. Så blev det, första ”riffen” kom ut 1962 och är idag ett 
av världens mest sålda piptobaksmärken.

Lars B och Janne W förmedlade många stormvarningar under sina mer än trettioåriga 
radiokarriärer. De slutade bägge 1987.

Enbart två personer räckte inte till för att bemanna en dygnet-runt verksamhet. Våra 
utläsande profiler var därför, under hela den epok då assistenter läste sjörapporten, 
schemalagda med två andra kolleger. I början av 80-talet hände det sig att en ambitiös 
och plikttrogen yngre assistent fick det berömda hjärnsläppet. Innan det var dags för 
rapporten (i tablån låg den då kl 18.25) hade någon på vädertjänsten i Norrköping 
internt puffat för gemensam middagsrast och vår ”röst i etern” hakade på. P1:s pro-
gramledare lämnade artigt över till SMHI för land- och sjöväder men det blev tyst 
i radion. Sändningskontrollen i Stockholm ringde då den speciella nödlinjen direkt 
till utläsningsstudion (se bilden ovan av motsvarande "kobraapparat" under stock-
holmstiden) men där var det tomt. Samtal till vädertjänsten lyckades inte heller då 
all personal nu satt och åt pizza i pentryt. Dessa fem minuter av tystnad i Sveriges 
Radio hamnade på löpsedlar och blev också en del tvåspaltare. Det faktum att vä-
dertjänsten för första gången missat att förmedla en väderrapport ansågs som en 
nyhet att förmedla, lite som en avvikelse i folkhemmet. Men vi som vid den tiden 
tjänstgjorde vid SMHI minns att det inte var ett uns av missnöje i reaktionerna. Med 
förlåtelse liknades SMHI bara vid en av solens fläckar. Idag snart 90 år efter det att de 
första väderbulletinerna gick ut i etern så är ovanstående incident den enda i sitt slag. 
Totala antalet rapporter som gått ut ligger bedömningsvis kring 120.000 (minus en)! 
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Vi vill också minnas att händelsen föranledde ett tillägg i tjänsteföreskrifterna på 
vädertjänsten angående förläggning av måltidsraster.

Kvinnoröster i sjörapporten
1873 hade verksamheten börjat och det skulle ta 72 år innan den första kvinnliga 
meteorologen anställdes 1945. Det var Renate Schäffer som tio år senare fick den 
första kvinnliga kollegan. När Renate började hade SMHI skilda matsalar för kvinnor 
och män. Männen serverades vid borden medan kvinnorna fick hämta maten genom 
en lucka. En nyanställd meteorolog fick vid denna tid arbeta som biträdande i c:a 5 
år innan hen som vakthavande ålades att också agera i radion. Det betyder att det 
var kring 1950 som Renate kom att bli den första kvinnan att i radion förmedla en 
sjörapport.

Bilden från tidigt 1950-tal visar Renate som i 
egenskap av vakthavande meteorolog föredrar 
väderläget för kolleger. Mannen i kavaj är 
Bengt Thorslund som 1954 - 74 var en mycket 
uppskattad TV-meteorolog. Han fick i denna 
roll senare sällskap av Karl-Einar Karlsson 
(på bilden mellan Bengt och Renate) som syn-
tes i rutan 1964 - 82. Lokalen kallades genom-
gångsrummet efter de vädergenomgångar som 
hölls där morgon och middag. Den låg högst 
upp i huset under taket och värmen kunde 
sommartid bli påfrestande. Då vädrades det 
men det hände att man på kvällen glömde 
stänga fönstren så att en nattlig bris kunde 
härja fritt bland den stora mängden väderkar-
tor på väggarna. Detta föranledde en gång att 
ett anslag kom upp och fick hänga många år. 
Det löd:

Glöm ej att stänga fönstren efter er på kvällen 
när ni går hem. Man vet aldrig vad det blir 
för väder !
                           Städerskorna

I slutet av 80-talet kom rationaliseringskrav som så småningom ledde till att radioas-
sistenterna avvecklades. Det medförde att uppgiften att läsa ut rapporterna återför-
des till meteorologerna. Så hade det en gång börjat och en bit in på 90-talet var man 
tillbaka i denna rollfördelning. Skillnaden var den att nu var det inte enbart herrar 
som tonade ut i etern. Under 80- och 90-talen skedde en markant ökning av andelen 
kvinnor som efter gymnasiet valde att utbilda sig till meteorolog. Orsaken tros vara 
meteorologins nya roll inom miljö- och klimatområdena. Trenden har fortsatt och 
idag 2021 fördelas ansvaret att läsa radiorapporter mellan 7 män och 10 kvinnor, en 
markant omsvängning.
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Stormdramatik i sjörapporten
I grova drag visar svensk vindstatistik att stormvindar uppträder någonstans längs 
svenska kusten en gång om året. Vinden skall då, i genomsnitt över 10 minuter, nå 
minst 25 m/s. På motsvarande sätt skall den nå 33 m/s för att benämnas orkan vilket 
inträffar i snitt vart fjärde år. I en annan skala motsvarar dessa värden 90 resp. 120 
km/tim.

Vindmätningar av någorlunda god eller god kvalitet har vi sedan ungefär 1950. Det 
innebär att en 70 år lång statistik redovisar många tillfällen med storm och orkan. 
Här belyses dock bara några stormepisoder som är de allra mest dramatiska med 
avseende på vindstyrkor och förödelse längs våra kuster och till havs. Noterbart då är 
att stormen Gudrun 2005 inte behandlas då förödelsen, om än unik m.a.p. fälld skog, 
främst drabbade inlandet. Endast Hanö noterade då orkan med 33 m/s. Vi backar i 
stället ett drygt halvsekel

3-4 januari 1954

Samma kväll som sjörapporten fyller 15 år d.v.s. 2 
jan 1954 börjar det blåsa upp till storm över Botten-
havet och nästkommande dygn kom att bli historiskt 
med tanke på skadorna. 

Figuren visar maximala vindhastigheter 3 - 4 januari 
där stormen bredde ut sig längs hela svealandskusten 
och från Roslagen och norrut rapporterades orkan. Ör-
skär t.ex. fick här sin första av hittills två rapporterade 
orkaner. Detta är det enda tillfälle som någon norr-
ländsk fyrplats (här Agö och Storjungfrun) rapporterat 
orkan. Den norska fjällkedjan i väster har trots avstån-
det en dämpande effekt längs denna långa kuststräcka 
vilket gör att orkaner ”otrivs” norr om Dalälven.

Orkanen 3 - 4 januari skulle följas av ytterligare en 
storm den 9 jan vilken vållar den värsta fartygsolyck-
an hittills i Bottenhavet då m/s Nedjan förliser norr 
om Eggegrund och 17 sjömän omkommer. 

Mängden fälld skog över södra Norrland uppgick i 
dessa stormar till 18 miljoner kbm varav den abso-
luta merparten föll 2 - 4 jan. Det var med marginal 
den dittills största stormskörden i Sverige. I en tid när 

stormar ännu inte döptes efter namnsdagar i någon av de danska, norska eller svenska 
almanackorna (t.ex. Gudrun) kom den att kallas Den stora trädfällaren eller Trettondags-
orkanen.

22 september 1969
Hösten detta år blev kulmen på ett stormigt 60-tal där dessförinnan Oktoberorkanen 
1967 förorsakade 4 dödsfall samt gav ett ännu gällande vindrekord (utanför fjällom-
rådet) med 40 m/s i medelvind på Ölands södra grund den 17:e okt.
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Den 22 sep 1969 härjade Septemberorkanen i Västsverige med 10 döda där bl.a. fyr-
mästare Gunnar Lundberg på Måseskär miste livet i tjänsten och en spansk matros 
försvann utanför Vinga. Fallande träd var annars, som så ofta vid dylika tillfällen, den 
mest fatala faktorn i stormen. Som ett kuriosum så uppmättes på Torslanda 28 m/s. 
Det är det enda tillfället i Sveriges väderhistoria som medelvinden nått stormstyrka 
om vi undantar kuststationerna (och fjällen). 

Skulle vi sålunda i statistiken för det svenska vindklimatet makulera alla vindnoteringar 
från utposter i kustbandet så skulle storm (med ett enda undantag) aldrig någonsin ha 
inträffat. Orkan skulle inte ens vara ett relevant begrepp i en sådan avgränsning. Med 
våra numera avbemannade fyrplatser innebär det också att antalet personer, sjömän 
undantagna, som upplevt en storm är mycket litet!

1 november 1969
Natten till Allhelgonadagen 1 nov berörs östra Svealand av ett oväder där Örskär no-
terar sin andra (och senaste) orkan med 36 m/s. På Grundkallens kassunfyr är vinden 
på väg att passera 40 m/s men strax innan avläsningstidpunkten blåser vindmätaren 
sönder. Fyrpersonalen anger 41 m/s vilket är en uppskattning men kommer ändå att bli 
ett nytt svenskt vindrekord. Några decennier senare kommer dock noteringen att un-
derkännas och tidigare nämnda rekord från Ölands södra grund (40 m/s) gäller därför.

Septemberorkanen och denna Allhelgonaorkan två månader senare inträffar det år då 
sjörapporten tidigare i januari kunnat fira 30 år i radio. Tillsammans fällde dessa höst-
stormar 36 miljoner kbm skog, dubbelt så mycket som trädfällaren i januari 1954 men 
ändå bara knappt hälften av vad Gudrun på egen hand senare skulle åstadkomma.

2 januari 2019
På dagen exakt 80 år efter det att den första sjörapporten lästes ut hemsöks åter östra 
Svealand av ett oväder. Alfrida drabbar den finska kusten hårdast där en rad vindre-
kord slås. Längs vår kust når vinden stormstyrka på Örskär 29 m/s alltså inget rekord 
men den skog som faller (500.000 kbm) står i otjälad mark och uppröjningsarbetet 
blir besvärligt. Ännu i mitten av februari, 6 - 7 veckor efter Alfrida, är abonnenter i 
havsbandet fortfarande utan ström. Detta oväder hamnar långt ner på en lista över 
de värsta stormarna även om följdeffekterna var anmärkningsvärda. Men Alfrida bör 
ändå omnämnas för sitt speciella datum. Vårt nyckfulla lufthav skickade kanske ge-
nom Alfrida en födelsedagshälsning, eller var den tjutande stormen högljudda fy och 
bu, till födelsedagsbarnet Sjörapporten? Kanske har atmosfären en motvilja till att 
låta sig förklaras och bli föremål för profetior om dess närmaste utveckling d.v.s. det 
vi kallar väderprognoser. Åt detta har vetenskapen som vi noterat i denna artikel 
ägnat sisådär 350 år!
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Burö, en riktad radiofyr, RD
”Ragnars fyr”

N 57° 56´. O 11° 38´
1952 till 1978

Lars Jägersvärd

Inledande tankar
Hur vi än håller emot och tycker att det var bättre förr, så är det oundvikligt att gamla 
vanor och gammal teknik kommer att ersättas av nytt beteende och ny teknik. De 
innovationer och projekt som var högteknologi och framtidsteknik då, faller ur tiden 
nu. De glöms bort när ny teknik tar över. De personer som var med och formade går-
dagens vardag finns inte kvar och kan berätta hur det gick till, men en del dokument, 
rapporter, kassaböcker och företagsorgan har sparats i våra arkiv och bibliotek för 
eftervärlden och tur är väl det. Många gånger har det nog hetat "släng skiten", men 
heder till alla som samlar i bokhyllor, sjöbodar och magasin för eget intresse, nostalgi 
och för minnenas skull. Dessa samlingar kan komma till användning för någon histo-
rieintresserad person i framtiden. Kan man även visa funktionen för någon apparat så 
är det bra. Det finns många fina lokala museer att besöka. Sjöfartsmuseet i Göteborg 
har valt en annan linje, man stänger. Frågan är när får vi ett fyrmuseum i Sverige?

En riktad radiofyr -RD- är en konstruktion som med hjälp av en radiosändare, två 
antenner och en teckengivare ger fyren dess möjligheter. Med hjälp av dessa och en 
anordning som kan styra effekten från sändaren till de två antennerna i takt med 
villkoren från teckengenereringen fås följande funktion: en lob där morsebokstaven 
A (• ___) sänds ut på styrbordssidan, vid gång mot fyren. Genom att vända effekten i 
antennsystemet och sända morsebokstaven N (___ •), vilket är inversen av bokstaven 
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A, ger detta en lob på babordssidan. Kommer man att ligga på en kurs mellan de båda 
loberna, får man en konstant ton i sin radiomottagare. Detta är en kurslinje som gör 
det möjligt att gå klar för de hinder som finns vid sidan av densamma. Det gick att an-
vända en vanlig radio som mottagare, ingen pejling behövde göras, som för en cirkulär 
radiofyr. I Sverige har det funnits 10 st RD för civilt bruk och ungefär lika många 
för militärt bruk. De militära var hemliga och byggdes under kriget. Den första RD 
i Sverige var placerad i Öregrund och hade igenkänningssignal 01. Den var militär. 

Året var 1946 och Avd. 34 Björkö Svenska Västkustfiskarna har sammanträde och en 
av punkterna på dagordningen var att diskutera om man kunde få till stånd en radio-
fyr på Burö i Öckerö skärgård. Anledningen var att säkra in- och utseglingen förbi 
skären Stora Oset och Torrbeskär vid otjänlig väderlek. Man beslöt att undersöka 
om detta var möjligt. Två av medlemmarna, Ragnar Gillholm och Valter Barlind fick 
uppdraget att utreda om det var genomförbart.

Burö radiofyr 1952

     Burö RD 1952               Burö RD 2012                           Teckengivare 1952
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Ragnar var skeppare på fiskebåten Lärkan, som 
han ägde tillsammans med sina två bröder. 
Bröderna ägnade sig åt kustfiske vilket innebar 
att man fiskade med en speciell trål med rullar, 
”bobbis”, och man hade alltid land i sikte där 
man hade sina ”mej”. Landmärkena gav dem 
kurslinjer inom de områden där man genom 
erfarenhet kände botten. De enda elektroniska 
hjälpmedel som fanns på båten var ekolod och 
en radio. Valter var skeppare på Lagafors och 
var endast aktiv i början av projektet.

Ragnar i skansen på fiskebåten Lärkan.

Efter mycket arbete får man ekonomiskt gehör av myndigheter, fiskare i närområdet 
och tillverkare. AGA Baltic var den enda tillverkaren och lämnade en offert på ut-
rustningen till en summa på 18.000 kronor. 

En anläggningsbudget arbetades fram och redovisades:

Utgifter
Fyrapparaturen AGA Baltic    18.000:-
Tomt på Burö          375:-
Fyrhus inkl. målningsarbete      3.200:-
Manöverkabel till Knippla, kraftkabel    3.500:-
Mätningskostnader         482:15
Transformatoranläggning      2.000:-
Uppmontering av radioutrusning och arbetsmaterial   1.000:-
Kostnader för utredning      1.500:-
Oförutsedda utgifter         500:-

SUMMA:     30.557:15

Detta skulle balanseras mot de bidrag och insamlade pengar som fanns tillgängliga.

Bidrag
Göteborgs och Bohusläns Landsting     5.000:-
Bohuslänska Fiskarfonden      5.000:-
Bidrag från fiskaravdelningarna   10.000:-
Kungl. Fiskeristyrelsen    10.557:15

SUMMA:     30.557:15

Budgeten godkändes och Avd. 43 Björkö fick uppdraget att bli formell ägare och an-
svarig för radiofyren. Ragnar driver projektet. Mätningar görs av AGA Baltic, Kungl. 
Lotsstyrelsen och Göteborgs hamn, som har erfarenheter från RD på Vasskären, en 
av de fem befintliga RD-arna i Sverige. Fyrhuset byggs. Utrustningen monteras och 
mäts in. Den 21 januari 1952 står Burö RD på plats och är i trafik till en kostnad av 
30.000 kronor.
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Ur Underrättelser för Sjöfarande kan läsas följande:

Detaljer: Med vederbörligt tillstånd har en riktad radiofyr benämnd Burö, anordnats 
på norra udden av Burö, c:a 0,8 nm O om fyren Stora Oset, enligt nedan.

Frekvens: 1616,5 kc/s. Tonfrekvens: 800 c/s.

Räckvidd: 10 nm. (uteffekt från sändaren c:a 100 W).

Igenkänningssignal: Morsebokstäverna UR (•• ___    • ___•) angivna var 6 min (juste-
rades sedermera till 1 min).

Riktade signaler: Längs kurslinjen konstant ton. På styrbordssidan morsebokstaven 
A (•___), på babordssidan morsebokstaven N (___•) vid gång mot fyren.

Kursriktning: C:a 94°.

Signal gives: Kontinuerligt såväl under tjocka som klart väder.

Navigeringsanvisning: Kurslinjen leder fritt från sjön V om fyren Stora Oset till 
farvattnet mellan fyren och skäret Lilla Oset. Kurslinjen går c:a 200 m N om fyren 
Stora Oset och c:a 50 m N om skäret Lilla Oset. 

Radiofyren fungerar t.v. på försök, dess sändningar kan inställas utan särskilt med-
delande. 

Burös fortlevnad
Under det första året som fyren var i drift krävde den underhåll, uppgraderingar och 
justeringar. Ragnar Gillholm och Einar Bengtsson som även var Sjöfartsverkets till-
syningsman på Björkö, får ständigt passa upp och bistå personalen från AGA Baltic. 

Hur gick det då till att navigera med hjälp av en RD? Lärkan, som var byggd 1914 
och hade en längd av 44 fot, var inte utrustad med så mycket elektroniska hjälp-
medel. Det fanns en radio i skansen där man lyssnade på nyheter, väderrapporten 
och sist men inte minst Göteborgs Fiskhamnsrapport. Nu skulle man också använda 
radion till att navigera. Att flytta den från skansen till styrhytten var inte att tänka 

på. Lösningen blev att man fick ställa in radion för 
Burö RD, 1616,5 kc/s, samt skruva upp volymen så 
att han som stod i kappen, i nedgången till skansen, 
kunde höra signalerna, och dirigera rorgängaren så 
att kurslinjen - konstant ton - hördes. Det blev ett 
lagarbete. Vem som var den skyldige om man gick 
på grund, det var en annan historia. 

Fyren var etablerad och allt borde vara frid och 
fröjd, men elektronik och mekanik fordrar sitt un-
derhåll. Driftstopp förekom ofta. Eftersom Ragnar 
var på fiske för det mesta var det Einar som fick 
ta ansvaret att vara fyrvaktare på Burö. Einar var 
mångsysslare på Björkö. Där drev han en mekanisk 
verkstad, hade taxibåtsrörelse och var tidningsom-
bud för Göteborgs Posten samt fyrtillsyningsman 
för Kungl. Sjöfartsstyrelsen.AGA:s reklamblad för RD
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En dag sitter Einar nere i hamnen. Han har brutit foten 
så någon verksamhet med taxibåten är det inte fråga om. 
Men han sitter inte ensam utan har sällskap av två genuina 
profiler från Björkö. Bäst som de sitter där och lägger ut 
texten så dyker det upp en figur som vill att Einar skall 
köra honom till Hjuvik för att hämta en person. Einar som 
är justerad tycker att han inte kan klara av körningen och 
vägrar att ställa upp. Men personen står på sig och fordrar 
att Einar skall köra. Efter en stunds dividerande tar per-
sonen fram en pistol och tvingar Einar att köra honom 
till Hjuvik. Väl framme plockar man upp en person med 
portfölj och går ut till havs där en båt väntar. Det visar sig 
vara spritsmugglare Bremers båt. Mannen med portföljen 
kan ha varit Bremer själv, han med pistolen var medhjäl-

pare. Männen betalar Einar och fortsätter med sin egen båt. Foten läker sig och Einar 
kunde fortsätta sin verksamhet och björköborna kunde få sin tidning och läsa om vad 
som hänt i världen och om Bremers uppgång och fall. 

På våren 1953 fungerar fyren tillfredsställande och Ragnar får i uppdrag att upp-
vakta Kungl. Lotsstyrelsen med en skrivelse om att ”densamma skall överta driften 
av fyren”. I sep 1953 får man avslag på förfrågan. Motiveringen är att ”Enär emellertid 
radiofyren icke har någon betydelse för den allmänna sjöfarten, har Lotsstyrelsen denna 
dag lämnat framställan utan bifall.”

Einar och Ragnar fortsätter att underhålla fyren. Att komma till Burö för att åtgärda 
fel, när någon ringde och sa: ”nu går inte fyren”, var inte det lättaste. Ingen fast landför-
bindelse fanns. Vid enklare fel, t.ex. ett elektronrör som hade tröttnat, var det direkt 
att byta ut det. Vid mer komplicerade fel fick man improvisera. Eftersom det inte 
fanns telefon på platsen för att få konsultation var det bara att styra hem till Björkö 
igen. Efter att ha talat med AGA via telefon på Björkö för att få något uppslag var det 
bara att åka ut igen. Lyckades det så var det OK, men kvarstod felet var det att åka 
hem igen och få nya uppslag. Det kunde bli många sjöturer fram och tillbaka innan 
problemet var löst. 

År 1964 gör Avd. 43 Björkö ett nytt försök att slippa ansvaret för fyren. Man tillskri-
ver Kungl. Sjöfartsstyrelsen och ber dem ta över driften av fyren. Sjöfartsstyrelsen 
begär uppgifter om driftskostnaderna: Ragnar tar hjälp av Svenska Västkustfiskarna 
och redovisar driftkostnaderna. Följande kostnader redovisas:

Resor till fyren   c:a 400 kronor per år
Antal servicebesök  omkring 15 st per år
Material, elström och brandpremie 1588 kronor för en 3 års period

TOTAL DRIFTKOSTNAD  930 kronor per år

Till detta kommer Televerkets kostnad för sändar-licens på 200 kronor per år. 

Sjöfartsstyrelsen avslår begäran med motiveringen att ”fyrens funktion är inte drifts-
säker.” Samtidigt skriver man att ”Decca Navigatorn är det som kommer att gälla i 
framtiden”.

     Einar Bengtsson
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Ragnar och Einar får fortsätta att driva 
den 12 år gamla fyren vidare. Förutom 
att byta de elektronrör som går sönder 
sänds teckengivaren, som var elektro-
mekanisk, till AGA för justering. En 
kostsam utgift för Avd. 43. År 1972 är 
teckengivaren ur funktion igen. Den 
lämnades in för reparation till en radio-
handlare på öarna men han kunde inte 
reparera den. Den sändes då till AGA 
och efter detta är den försvunnen. Rag-
nar som är plikttrogen väntar på att den 
skall dyka upp så att han kan få igång 
fyren igen. Men teckengivaren är och 
förblir försvunnen. 

En personlig tragedi inträffar för Ragnar 
och intresset svalnar för fyren. Den 14 
september 1974 slår Ragnar av ström-
men och Burö RD har tystnat för alltid.Burö RD idag

Men Burö kommer att ”spöka” fram till 1980, innan den försvinner ur Svensk Fyrlista.

           ODE TILL EN RD

Fyr Du stod där i vädrets alla skiften
inte för att synas eller glänsa
Modulerade radiovågor var din mission

Din kodade våglängd läste vi ej
radiovågona nådde vår Radio
som blev vårt akustiska öga

Radion omvandlade intet till förståeligt ljud
Vår kurs blev rätt och vi höll så
På väg mot Din fasta position.

I dag är Du tyst och märkt av naturens krafter
Du har mist din energi och ton
Atmosfäriskt brus fyller Din våglängd 
Du vem av oss saknar Dig i dag.                     Burö i dag.
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Fyrnytt
Maria Elsby

Sikhjälma ledfyr renoverad
På Hållnäshalvön i Bottenhavet ligger den 54-åriga ledfyren 
Sikhjälma. Från början när fisket var mera omfångsrikt var den en 
fiskefyr, numera är den en nödfyr. Föreningen Sikhjälma Fiskehamn 
svarar för drift och underhåll och när man i somras målade om 
och renoverade sockeln på den starkt nedgångna fyren var det 
föreningens medlemmar som gjorde det med lite hjälp från Tierps 
kommun. Som kuriosa kan nämnas att innan fyren uppfördes så 
hade man ett skåp i ett träd där man tände en fotogenlampa för att 
vägleda sjöfarten. Fyren ligger vackert och är lättillgänglig.

Strömproblem på Nidingen
I oktober stod att läsa i Tidningen Norra Halland att ”Just nu ser 
det mörkt ut för Nidingen. Statens fastighetsverk ser ingen lösning på 
den framtida strömförsörjningen.” Den utsatta undervattenskabeln 
skall nu ersättas av solcellsteknik. Sjöfartsverket äger fyren 
medan Fastighetsverket äger övriga byggnader. Nidingen är ett 
naturreservat så tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att sätta 
upp solceller. Länsstyrelsen säger nej då naturvärdena påverkas 
för mycket om delar av marken täcks med solpaneler. Ingen vill 
bekosta en ny kabel och man vet inte vad som kommer att hända 
i framtiden.

Arkö Båk blir byggnadsminne
Länsstyrelsen i Östergötlands län förklarar med stöd av kultur-
miljölagen Arkö båk på fastigheten Arkö 1:5, inom Norrköpings 
kommun för byggnadsminne samt fastställer följande skyddsbe-
stämmelser:
Byggnaden får inte rivas eller flyttas, inte byggas om, byggas till 
eller på annat sätt förändras utvändigt. Ingrepp får inte göras i 
byggnadens stomme. I byggnadens inre får inte göras ingrepp i den 
fasta inredningen såsom skrivpulpeten, lejdarplanens anordning för 
signalflaggor och fönstren. Inskriptioner i form av klotter på väggar 

och stomme får inte täckas över, övermålas eller på annat sätt förändras. Byggnaden 
ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värden inte minskar. Vård 
och underhållsåtgärder ska ske i samråd med Länsstyrelsen. Underhållet ska utföras 
med material och metoder som är anpassade efter byggnadens egenart. Det område 
som utgör skyddsområde får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras. 
Byggnadsminnets karaktär och utseende får inte förvanskas. Området ska hållas fritt 
från höga träd så att båken är synlig från sjösidan. 
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Lite om omslagsbilderna

Boktips

HÄVRINGE *Fyrskepp* Fotoalbum
av Bokförlaget ”Millomkorpen"

Bokförlaget ”Millomkorpen” har tidigare gett 
ut små böcker om Hävringe. Nu har vi hamnat 
i vattnet utanför Hävringe. Nästan sju distans-
minuter öster om lotsplatsen låg under 40 års 
tid ett fyrskepp som en angöringspunkt i ens-
linje med öns två fyrar. Det blev med tiden två 
stycken som har tjänstgjort här och lyckligtvis 
finns dessa fyrskepp bevarade än idag. Här mö-
ter vi de båda fartygen. De, och livet ombord, 
beskrivs i fina bilder och ömsint skriven text. 

Albumet är på 54 sidor, 21 x 21 cm och har 
mjuk pärm. Priset är 125:- exkl. frakt och kan 
beställas genom info@millomkorpen.se eller 
Bo Holmström på tel. 0708 73 83 51

       Leif Elsby

BERGUDDENS FYR

Bergudden är, tillsammans med Malören, landets förnämsta 
träfyr. Förutom klädd i fjällpanel (träspån) är även dess arkitek-
tur helt unik bland våra fyrar. Den är bestyckad med en andra 
ordningens trumlins i två sektioner om totalt 120 grader samt 
försedd med en mindre hjälpfyr på fyraltanen. Detta för att er-
hålla fyrbelysning rätt ut mot sjön där ljuset från huvudlinsen 
är skymt av den mellanliggande träpanelen.

              Magnus Rietz

KAPELLSKÄRS FYR

Kapellskär är en ledfyr i Stockholms norra skärgård. Fyren an-
lades 1882 och hade då en veklampa. 1939 försågs fyren med 
AGA-ljus och en lins av 4:de ordningen. 1949 sänktes lysvid-
den från 10M till 7,6M och 1986 elektrifierades den.  

               Ulf Schloss
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Klubbmärken, tröjor, m.m.

Du kan beställa nedanstående artiklar genom att kontakta 
Ulla Hillberg på email: ulla@hillberg.com alt. tel. 031-
972148. Betala sedan in pengarna på vårt Bankgiro  
5441-3174 och skriv på talongen vad du beställt. Porto 
inom Sverige är inkluderat i alla priser men för endast ett 
exemplar per artikel. 

Om fyrar - de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 110:- (till-
läggsporto 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, 190:- (tilläggsporto utrikes 25:-) 

T-shirt, vit, transfer logo vänster arm, dam (XL, XXL), herr (S, XL, XXL), 160:- 
(tilläggsporto utrikes 20:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam (XL, XXL) herr (XL), 285:- 
(tilläggsporto utrikes 25:-)

Fyrböcker utgivna av Svenska Fyrsällskapet

Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 bilder, hård pärm, 
ISBN 978-91-85581-77-1, pris 250:- (tilläggsporto utrikes 50:-)  

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, 
ISBN 978-91-975819-1-2, pris 150:- (tilläggsporto utrikes 50:-) 
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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.
      

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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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
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 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
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 Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
 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
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 e-mail: a-lo@telia.com
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 e-mail: leif.e.elsby@gmail.com
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 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, J.solvin@outlook.com, tel. 0734-445915
 Anders Unosson, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473 
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Programkommitté Västkust
Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 0705-545151
 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. 0708-974385
 Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, tel. 0705-822422
 Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0705-601190 

Programkommitté Uppland
Sammank. Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302
 Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
 Hans Fendin, Hornugglan 50, 742 36 Östhammar, tel. 018-341674
 Anders Nylund, Romsmaren 39, 819 64 Hållnäs, tel. 0702-727159
 Kristina Söderlind Rutberg, S:t Olofsgatan 50B, 753 30 Uppsala, tel. 018-126625

Revisorer
Revisor Monica Axman, Fiskebåtsgatan 10, 426 71 Västra Frölunda, tel. 0722-535207
Revisor Helén Olsson Svärdström, Lillebyvägen 49, 423 53 Torslanda, tel. 0709-291285
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 0705-545151
 

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 2022
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