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HEJ ALLA GLADA FYRÄLSKARE

Nu är det mycket som händer.
Fyrforum den 14 och 15/5 på Gotland som jag berättat 
om tidigare börjar ta form. Ämnet för Fyrforum blir fyr-
platsbesöket. Alla större fyrägare är inbjudna samt någon 
från respektive fyrplats som i detta läge är utsedd som be-
söksfyr. Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet deltar också.

Programmet är tänkt som följer:
Lördag: Bussresa från Visby mot Herrvik för träff med 
Gammelgarns-Östergarns hembygdsförening som arbe-
tar med renovering av gamla fyren på Östergarnsholm. 
Ett fantastiskt arbete som utförs. 

Nästa besök blir på fyrplatsen När. En mycket vacker plats.

Färden går vidare till Faludden för ett kortare besök. Därefter blir det möte med or-
ganisationen Fyrtillsyn Gotland på Hoburgen. På vägen åter mot Visby besöker vi fyr-
platsen Västergarn på Skansudden. Att resonera med fyrägarna om hur vi kan förbättra 
och förenkla ett besök på en fyrplats är viktigt att genomföra på plats. Det som man 
behöver ta hänsyn till spretar. Det finns många regelverk att hantera så att besöket blir 
säkert. Att ge sig upp i en fyr innebär många utmaningar. Ibland går det inte att genom-
föra publikt. Vi ska göra vad vi kan för att få så många fyrar som möjligt besöksvänliga.

Söndagen blir i Gotlands museum/Fornsalen i Visby där vi har flera föredrag och reso-
nemang kring fyrplatsbesöket. Se en artikel längre in i detta nummer av Blänket.

Vi har träffat personalen på Gustaf Dalén muséet i Stenstorp. Syftet med träffen var en 
samverkan om fyrutställningen. Vi har ett erbjudande att inreda en del av muséet som 
Svenska Fyrsällskapets egen. Vi hade ett trevligt möte i god anda. Fortsättning följer…

Det ska i närtid vara ett möte på Landsort om ett fyrmuséum/utställning mellan oss 
och Sjöfartsverket. Kan bli en fin utställning. Det finns mycket material och kunskap 
hos Landsortsborna.

Vi har ett bra samarbete med Svenska Kryssarklubben. De har skaffat ett kvalificerat 
tryckeri som vi kan utnyttja. De fyrföreningar som vill trycka information om sin kära 
fyrplats har en bra möjlighet här.

När denna ledare skrivs har vi inte haft årsmöte än som i år genomförs i Göteborg. 
Några nya i styrelsen kommer att utses. Kassör och en styrelseledamot blir nya. Se detta 
Blänkets redovisning av styrelsen. Vi får också nya revisorer.

All den energi som styrelsen lägger ner handlar om att ge våra kära medlemmar mer 
valuta för pengarna. Medlemsnyttan är en viktig ledstjärna för oss.

Med vänlig fyrhälsning
Janne Olsén
Ordf. Svenska Fyrsällskapet



5

Redaktörens ruta
 
Vid förra Blänkets pressläggning väntade vi bara på att pandemin skulle vara över 
och att våren och ljuset skulle komma. Covid finns kvar men har nu hamnat i 
skymundan för det otäcka som händer människor i vårt närområde, kanske inte 
helt nära, men ändå tillräckligt för att beröra oss starkt. Ingen vet vad som kom-
mer att hända. Mina tankar går osökt till att här hade det behövts fyrvaktare 
utefter vår långa kust. Fyrvaktarnas vakande öga som fanns där dag som natt. De 
kände sitt kustområde utan och innan och gjorde sina dagliga iakttagelser och 
kunde larma om något misstänkt upptäcktes. Nu är de alla bortrationaliserade 
och de automatiserade fyrarna är ofta fjärrmanövrerade. Ingen ser om det händer 
något utöver det vanliga. Allt var inte bra förr men allt är inte heller bättre nu.

Tom Karlbergs artikel om vad som hände på Östergarnsholm under andra 
världskriget såg jag som en intressant historisk berättelse när jag startade med 
detta nummer av Blänket. Nu känns den tyvärr väldigt aktuell. Här ser man fyr-
vaktarnas betydelse i krig och kris. De var ofta första anhalten för flyende som 
kom över havet och de erbjöd alltid tak över huvudet, mat och torra kläder. Ja, de 
riskerade t.o.m. livet i hårt väder för att rädda andra. 

Jan Hopfinger gjorde förra sommaren en rundresa utefter den jylländska väst-
kusten. Låt hans artikel bli en guide på din egen fyrsemesterresa. Danmark har 
många vackra besöksvärda fyrar.

Apropå att besöka fyrar så har Jan Olsén skrivit om besöksfyrplatser. Fyrplat-
ser kan man nästan alltid besöka, men just de som beskrivs här, där kan man också 
komma in i själva fyrbyggnaden. 

Årets VIPP tilldelades Ratan Södra Fyr och Föreningen Ratans Historia. Ett fan-
tastiskt 10-årigt arbete har lagts ner på återskaffandet och iståndsättandet av den 
lilla fyren. Den som drivit det hela framåt var Christer Hollinder. Christer hann att 
se fyren i stort sett klar innan han tyvärr avled. Återinvigningen blir till sommaren 
och förhoppningsvis går hans önskan om att hitta mistklockan i uppfyllelse. 

En fyr som också renoverats är Libertus i Stockholms inlopp. Om denna lilla 
ljuskälla har Tommy Öberg skrivit.

I Femina-reportaget från 1950 får vi en inblick i hur livet levdes på Nidingen 
av fyrfamiljerna Hellström och Westerberg. Detta fick vi ta del av genom Mats 
Johanssons försorg. Mats var tidigare ordförande i "Nidingens Vänner" och har 
själv fyrvaktare i släkten.

Svenska Fyrsällskapets programkommittéer anordnar varje år ett antal utflyk-
ter till fyrplatser. Försök att hänga med där. Utflykterna är uppskattade och det 
finns alltid en kunnig guide med på resan eller som ansluter vid besöksmålet.

Jag vill återigen rikta ett stort tack till alla er som skickat in bidrag till Blänket. 
Om du inte sett ditt alster i tryck så hör av dig. Blänket består bara av 52 sidor 
och skall ha ett varierat innehåll så det kan dröja ett tag innan publicering eller så 
kan det faktiskt hända att artiklar hamnar mellan stolarna och glöms bort.

      Maria Elsby
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Nidingen 1950 
Reportage i tidningen Femina, 3 feb 1950. Pris 40 öre.

Det blåste snålt och kallt. Ute till havs drev skyarna tunga och hotande 
över det mörkgrå havet. Här och var såg man några fräsande vita ”gäss” 
som vräkte sig över de många undervattensrevlarna … Motorbåten med 
kustuppsyningsman Jönsson, lugn och trygg, vid rodret krängde och 
rullade, och den lilla lätta ekan hoppade som ett nötskal där den släpade 
efter. Vi lämnade de lugna vikarna bakom oss, och för varje kobbe vi 
passerade rullade båten värre. Jojo, tänkte medarbetaren med en lätt känsla 
av vakuum i maggropen, det här blir nog trevligt!

Vi var på väg till Nidingens fyr sydväst 
om Kungsbacka, ungefär ¾ mil utanför 
Hållsundsudde, den yttersta udden av 
fastlandet väster om Kungsbackafjorden, 
för att hälsa på hos fyrfamiljerna som 
har sin dagliga gärning här ute, långt från 
vad vi fastlandsbor har vant oss vid att 
anse som praktiskt taget oundgängligt - 
kontakten med människor, förströelser, 
läkare, affärer …

När det blåser för mycket kan man 
inte gå iland, hade vi fått veta. Det finns 
ingen hamn på Nidingen, och det är 
så långgrunt och så mycket sten att en 
stor motorbåt inte kan komma intill, ja, 

knappast en eka ibland. Så det gällde 
ifall vädret tillät en landstigning.

Nidingens fyr är en av de platser 
längs vår långa kust där de allra flesta 
sjöolyckorna hänt. Under de sista sjuttio 
åren har det förekommit i genomsnitt 
två skeppsbrott om året, och än idag 
står det rostiga vraket av en tankångare, 
Empire Thigachi, på Klockfotsrevet rätt 
utanför Nidingen. Underligt nog är det 
lilla skäret kalt och flackt och inte som 
de flesta längre inåt liggande holmarna 
bergigt. När man kommer inifrån land 
och för första gången ser utåt Niding-
ens fyrplats kan man inte hjälpa att man 

Varje gång motorbåten varit ute måste den dras upp på slip,  
då man ständigt riskerar att den lilla "hamn" som finns fylles 
med tång. 
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undrar hur i all världen här kan bo män-
niskor året om. Man tycker att de borde 
blåsa bort på vintern. 

Nu är vi framme, och med välvillig 
assistans av de vana pojkarna lyckas vi 
faktiskt också med hjärtat i halsgropen 
ta oss ner i ekan, vilket är förenat med en 
hel del svårigheter då den har den lilla 
egenheten att gärna befinna sig överallt 
utom precis där man håller på att sätta 
ner fötterna. 

Motorbåten gungade och ekan hop-
pade, men i otakt och medarbetaren 
hoppade också - och därmed var den 
första svårigheten undanstökad. Vi rod-
de iland bland otaliga stora stenar, och 
efter anvisning från på stranden väntan-
de fyrmästare Hellström tog vi oss också 
in och upp på land. Men hur går det när 
det blåser lite mera? Det går inte alls, så 
enkelt är det med den saken. Men det 
skall vi återkomma till senare. 

Vi gick först en rundtur på ön. Skä-
ret är fullkomligt kalt, så när som på ett 
av stormarna illa medfaret träd, en gam-
mal oxel. Annars finns det bara några 
gräsängar runt själva stugorna och några 
trädgårdsland. Fyrfolket odlar potatis 
och kål och till och med tomater, och 
det finns tre-fyra jordgubbsplantor ock-
så, fast de är visst inte särskilt villiga att 
vänja sig vid klimatet. Jorden är ganska 
bra - den består av multnad tång tillsam-
mans med slagg och aska från den tid då 
fyrarna eldades med stenkol. Men man 
kan ju bara inte ha potatis på ett land 
år efter år utan måste byta - växelbruk! 
- men det är besvärligt här ute på skä-
ret. Då får jorden ligga i träda några år i 
stället. Och naturligtvis är det besvärligt 
med blåsten och torkan - sötvattentill-
gången räcker inte till bevattning!

Hur bor då dessa familjer som dväljs 
härute på Nidingen? Hur inrättar de sitt 
liv? Hur trivs de?

Fyrmästare J. W. Hellström och hans 
söta fru Ruth har bott här sedan 1943, 
och när vi sitter installerade i fyrmästa-
rens trevliga hus berättar hon lite om det 
dagliga livet. 

- Jag trivs utmärkt, säger fru Hell-
ström, fast det är klart att det är tomt ef-
ter barnen. Sex stycken är utflugna och 
spridda i hela landet, och den yngsta, 
Anita, ger sig snart iväg, hon också. Det 
blir ensamt för en ung människa härute. 
Man måste ha någon hobby eller stu-
dera. Visst är radion en god hjälp, men 
ändå … Fast vi trivs bra, min man och 
jag. Och nu sedan vi fått elektricitet för 
tre år sedan är det ju en kolossal skillnad. 
Nog var det besvärligt så det förslog med 
fotogenlamporna alltid. Och telefon har 
vi ju och radiotelefon om den ”vanliga” 
skulle klicka. Hushållet får man ju na-
turligtvis planera på ett helt annat sätt 
än i land, där man kan springa till spe-
ceriaffären när det behövs. Här far vi till 
Vässingsö på sommaren fyra gånger och 
på vintern tre gånger i månaden, och då 
får vi proviantera. Men jag konserverar 
mycket. Det måste man, för ibland hän-
der det ju att man inte alls kan ta sig in 
till land utan sitter isolerad, och då får 
man ju ha något att ta av. 

Fyrmästere J.W. Hellström, hans fru Ruth 
i en välförsedd källare och dottern Anita, 
den yngsta av de 6 syskonen och ännu inte 
utflugen, trivs utmärkt på Nidingen.
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Fru Hellström konserverar både kött 
och fisk - mest fiskbullar, förstås och 
grönsaker och bär. På somrarna kommer 
barnen och barnbarnen och hälsar på, 
fortsätter fru Hellström, och då är det 
härligt ute på Nidingen. Om några år 
blir min man pensionerad, och det gäller 
var man då skall slå sig ner efter ett helt 
liv på olika fyrar, mer eller mindre otill-
gängliga. Undra på att barnen slåss om 
att få ha föräldrarna i närheten!

Fyrvaktare Fredrik Westerberg och 
hans rara hustru Lydia har också ett för-
tjusande trevligt och ombonat hem. De 
har två barn, men det är bara rustibussen 
Rolf som är hemma - elvaåriga Karin bor 
hos kusinerna i Smögen, där hon går i 
skolan. Det där med skolgången är för 
övrigt ett stort krux för fyrfamiljerna, 
som alltid måste ordna med skolhushåll 
och avstå från barnen under större delen 
av året. Antingen får mamma vara hos 
ungarna iland, och pappa får klara sig 
själv i ensamheten ute på skäret, eller 
också får man inackordera barnen, ifall 
man inte har mor- eller farföräldrar eller 
annan släkt som kan ta hand om dem. 

Både fru Hellström och fru Wester-
berg kokar mat på sina elektriska plat-
tor - det är besvärligt med veden här ute, 
där allting måste fraktas ut - och de tyck-
er de är utmärkta. De har också fina kyl-
skåp, något som hjälper upp lagringen av 
förråd betydligt. Torrmjölk till exempel 
är nog bra, men inte är den så rolig att 
dricka. Men om mjölken bara är riktigt 
färsk så kan tio flaskor räcka och hålla sig 
friska i kylskåpet i en vecka. Till matlag-
ningen kan man klara sig med torrmjölk. 
Herr Westerberg fiskar ganska mycket, 
och dagen innan vi var på Nidingen hade 
han skjutit en säl. Husfadern har verk-
ligen sinne för sina damer - lilla Karin 
har fått en sälpäls, som herr Westerberg 
”skjutit ihop” på den förra platsen. 

När det nu kommer en ovan landkrabba 
som medarbetaren och frågar dumma 
frågor så tycker man att det skulle ligga 
nära till hands att dramatisera situatio-
nen litet. Men det är just det sympatiska 
med dessa husmödrar på Nidingen att 
det inte ligger för dem. 

Visst händer det att man blir isole-
rad, ibland flera veckor om det vill sig 
illa, ibland är det storm, och man kan 
varken gå ut eller ta sig i land på Ni-
dingen, och ibland är det isen som tor-
nar upp enorma isvallar och dessutom 
varken bär eller brister … Men man kla-
rar sig alltid. Och visst har man fått mat 
nedkastad från autogiron, det var von 
Bahr som kom under kriget - men det är 
väl inget särskilt med det. Och en gång 
var det en dagstidning som av sig själv 
alldeles oombedd ställde till med en stor 
sensation och skickade ut flygplan med 
mat från en restaurang i Göteborg, och 
ett halvt kilo kaffe var fick man också. 

- Men det hade vi då aldrig bett om, 
säger fru Westerberg och skrattar. Värst 
är det förstås om man skulle bli allvarligt 
sjuk, men det har inte hänt än, peppar 
och salt. 

Lilla Karin kommer hem på ferierna, 
men loven blir ofta avkortade med åt-
skilliga dagar på grund av den där be-

Fru Lydia Westerberg ser belåten ut i sitt 
kök på Nidingen.
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svärliga landningsfrågan. Är det vackert 
väder en dag till exempel en vecka före 
skolans början säger pappa Westerberg 
att ”nu är det bäst att vi ger oss i väg, 
för ingen vet om du kan komma in i tid 
annars”. Och när fru Westerberg eller 
någon av de andra damerna har ärende 
in till Göteborg så kan det mycket väl 
hända att i stället för att stanna iland i 
två dagar så kan de få vara borta i tio. 
Det är inte alltid så praktiskt, även om 
fastlandsbesök nog är välkomna. 

Fyrvaktaren Sundvall har kommit 
ner ifrån Norrland med sin fru och sina 
två pojkar, Bert Olaf och Karl Erik. De 
tycker det är trevligt och bra på Niding-
en - riktigt civiliserat och tillgängligt i 
förhållande till vad de är vana vid. Poj-
karna är också riktiga A-barn - lille Bert 
Olaf är inte vidare road av främmande 
människor men finner sig med litet pro-
tester i att bli fotograferad och sjunger 
till och med mammas bön "Tryggare kan 
ingen vara” med klockren röst. 

Den fjärde familjen är på semester, så 
dem träffar vi inte. Nu för tiden har man 
ju ordentlig semester och är säker på att 
få den, även om det är svårt att få ex-
tra personal ut till Nidingen. Men förr i 
världen var det värre. Då kunde fyrfolket 
få sitta därute i åratal i sträck utan avlös-
ning. Vi hörde talas om en fyrvaktarfru 
som av olika skäl inte var iland på sju 
år, och det var inte för att hon var på 
minsta sätt folkskygg eller annars ovillig 
till umgänge. 

Ja, umgänge … Det är klart att man 
blir kolossalt beroende av varandra på 
en sådan liten plats. Förr i världen hade 
ofta fyrfamiljerna gemensamt kök, och 
det kan man ju tänka sig att det inte all-
tid var så roligt. Eldhärden bestod då av 
en stor, öppen häll med en murad kåpa 
över, och sen hade de olika familjerna 
sin lilla vedhög och sina kokkärl på olika 
platser i köket. Men nu är det ju i det 
avseendet mycket bra ordnat, då var och 
en bor i sitt hus, och ett verkligt trevligt, 
väl ombonat och väl underhållet hus 
dessutom. 

- Jodå, säger fru Westerberg skrat-
tande, om man bara kunde ta hela huset 
och flytta det till fastlandet så vore det 
nog bra.

Men det är inte så illa menat, det hör 
man. Hon liksom alla de andra hustrur-
na till fyrpersonalen runt hela svenska 
kusten måste vara av ett alldeles speci-
ellt virke, och de betraktar sig också som 
anställda i Lotsverket och känner sig lo-
jala mot männens yrke. 

Nidingen har emellertid sen gam-
malt ett dåligt anseende bland fyrperso-
nalen just därför att den saknar hamn. 
Visst är det bättre nu med motorbå-
tarna, men nog kunde väl staten kosta 
på en hamn, tänker en besökande. Vis-
serligen finns det en sorts naturlig hamn 
på sydvästra sidan av skäret, men den är 

Sonen Rolf, mamma Lydia och pappa 
Fredrik Westerberg i sitt hem på Nidingen.
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ofta fylld med oerhörda tångmassor, som 
spolas upp och hindrar all sjösättning av 
båtar. Fyrpersonalens stora motorbåt 
måste för resten dras upp på slip varje 
gång den varit i sjön, och det är ju inte så 
särskilt bekvämt. Ofta kan man sen inte 
sjösätta båten igen förrän vinden lagt om 
och fört ut de väldiga tångmassorna till 
sjöss igen. 

Runt hela Nidingen finns det farliga 
undervattensrev. Besynnerligast är nog 
skäret Lillelandsgrundet, där det nu står 
en fyr. Det försvinner ibland under vat-
ten och ibland står det en hel meter över 
vattenytan. Skäret består helt och hållet 
av en oerhört massa slipade stenar, som 
rullar och rullar i evig rörelse. Hur man 
har kunnat få upp den fyren är en gåta 
för en vanlig dödlig. 

Om många fartyg har gått under vid 
Nidingen så har sannerligen inte hel-
ler fyrpersonalen blivit skonad. Otaliga 
gånger har de gett sig ut i tjocka, storm 
och nattmörker för att hjälpa haverister. 

Hemska saker har de varit med om un-
der kriget, men därom vill de inte gärna 
prata, och man förstår och respekterar 
deras önskan. 

Besöket på Nidingen var en verklig 
upplevelse. Det var inte utan att man 
kände sig bra enkel inför dessa människor 
som lever ett så isolerat och strävsamt liv 
utan att klaga och därtill trivs med det. 
Kanske är det just på grund av isoleringen 
som man hade en genomgående känsla 
att här lever riktiga människor, som är 
hållbart sammansvetsade, som hör ihop 
och är lyckliga med varandra i sin dagliga 
gärning. Det skulle inte skada om litet var 
av oss moderna, jäktade stadsbor fick till-
fälle att se och begrunda hur man lever 
och inrättar sig på en fyrplats. Det allra 
besynnerligaste att de lyckades ge medar-
betaren en bestämd känsla av trivsel. Man 
skulle bra gärna vilja komma tillbaka och 
stanna en tid för att dela deras dagliga liv. 

Vinterdagarna är emellertid korta, 
och Jönsson börjar se lite orolig ut. Vi 
säger adjö till vårt förtjusande värdfolk, 
fyrmästare Hellströms, och vandrar dub-
belvikta som fällknivar ner mot stranden 
för att kliva i ekan och ta oss ut till den 
nu ganska våldsamt krängande och rull-
lande och hoppande motorbåten, som 
ligger därute och väntar. De vita hönsen 
flyger åt alla håll när de går och pickar 
vid strandkanten. 

Vi vinkar adjö till herrarna på stran-
den - damerna står i sina fönster och ser 
efter oss - och så bär det iväg. Men det 
säger jag ärligt: att nog var det uteslu-
tande för att jag var ännu räddare för att 
sitta kvar i den hoppande ekan som jag 
alls vågade språnget upp på den höga 
motorbåten. Men det gick bra, och jag 
fick med mig mina långa ben och föt-
ter, trots allt … Och så stånkar vi genom 
vågorna mot Vässingsö igen. 

Fyrvaktare Fredrik Westerberg framför 
nya fyren.
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Båten borrade ner näsan i vattnet, och 
rätt som det är står vi rätt upp och ner 
för att i nästa ögonblick åter rulla över åt 
sidorna. Jag har fullt sjå med att hålla i 
mig där jag står bredvid Jönsson vid rod-
ret. Han står som fastvuxen eller upp-
hängd i ett gyro …

- Men hur i all världen ser herr Jöns-
son något? frågar jag häpen. För vågorna 
sköljer över styrhyttens rutor i ett, och 
ute är det nästan mörkt. När man tänker 
på att grynnor och undervattensrevlar 
och klippor och holmar är överallt är det 
inte utan att man skickar en stilla bön till 
en högre makt. 

- Jag ser på konturerna på kobbarna, 
säger Jönsson skrattande och lugnt, och 
det här är väl inget …

Nej, det är ju möjligt, men nog räck-
er det för vanliga dödligas behov av små 
uppiggande skrämskott!

Men snart är vi inne i den lugna vi-
ken och förtöjer båten i nermörkret. Ef-
ter en sista påhälsning i den danslystna 
ekan vinglar vi i land på hala stenar vid 
en hundraårig sjöbod. 

Ja, det var en riktig upplevelse!

Insänt av Mats Johansson 
barnbarn till fyrvaktare Karl Hillgren

Visste du detta?
I Folkets Tidning kunde man den 28 januari 1895 läsa nedanstående:

August Strindberg - fyrvaktare
"Enligt hvad af ett bref från Frits Thaulow i Paris till Verdens Gang 
framgår, lär Strindberg söka en fyrvaktareplats hemma i Sverige. 
Han har en längre tid sysselsatt sig med kemiska experiment och 
dervid fått sina händer alldeles förbrända av frätande syror. Nu 
ligger han på S:t Louishospitalet för att kurera sig och kan hvarken 
skrifva eller experimentera. Hans enda sällskap är en fransk nunna, 
som matar och hjelper honom. Han ämnar nog - ifall han får 
fyrvaktareplatsen och detta hoppas hans vän Thaulow - sysselsätta 

sig med fortsatta kemiska experiment och åstadkomma en revolution äfven på detta 
område."

Vid samma tidpunkt skrev Johan Ludvig Runeberg om Strindbergs ansökan om en 
fyrvaktartjänst på Gotska Sandön.

"Man kan förstå att August Strindberg en gång skrev till kungen (Oscar II) och bad 
om plats som fyrvaktare på denna ö. Antagligen var det, då Tärnuddens fyr skulle 
byggas. Man vet inga detaljer om detta, men faktum är det.  

Man kan också begripa varför fyrvaktare Lillia, som helst ägnade sig åt alkohol, i 
denna enslighet lät sin själs innersta längtan ta sig uttryck i kärlek till djur. Han hade 
en pudel. som en dag ramlade utför fyrtrappan och dog. Han snickrade ihop en kista 
åt hunden, klädde honom i sin bästa stärkskjorta, begravde honom och satt sedan tre 
dar i sträck gråtande, vaggande fram och tillbaka på sin stol vridande sina händer."



12

Fyren Libertus renoverad
Tommy Öberg

Libertus heter den sista fyren som passeras när man kommer från Stockholms 
skärgård in mot Värtahamnen. Trots läget, långt in i Stockholm, är den förmod-
ligen den fyr i Sverige, kanske i hela världen, som längst har drivits med gas. 
Gasdriften byttes dock år 2010 till en LED-lampa. Skälet till att gasdriften har 
bevarats så länge är att fyren ligger inom synhåll från AGA:s fabrik på Lidingö. 
Fyren tändes den 6 juli 1931 så tyvärr fick aldrig Gustaf Dalén stå vid sin fabrik 
och se den lysa eftersom han blev blind vid en olycka 1912.

Holmen, d.v.s. den lilla ö, som fyren lig-
ger på kallas Libertus1 och är den nord-
östra holmen i ögruppen Fjäderholmar-
na, namnet förekommer första gången 
på en karta från 1897. Den har också 
kallats Libertas (1846), Lilla Bertas 
Holme, Kruthusholmen (1861 fick krut-
handlare Wallin tillstånd att bygga ett 
kruthus där) och Gröne Jägaren. Lilla 
Berta är en folklig omskrivning av nam-
net Libertus. Det nuvarande namnet på 
holmen tros komma från något fartyg 
som har grundstött där. Det finns flera 

gamla fartyg med namnen Gröne Jäga-
ren eller Libertas som kan ha givit namn 
åt holmen. En sjömätningskarta från 
1912 visar att det finns flera vrak kring 
holmen. Än idag finns många vrak kring 
Fjäderholmarna, många av dem synliga 
från ytan. De flesta kommer dock från 
den sophantering som staden har haft 
kring öarna. 

Den 27 januari 1931 gav Kungl. Lots-
styrelsen tillstånd till Stockholms stad att 
bygga två 6:e ordningens AGA-fyrar i sta-
dens hamninlopp vid Värtagrundet resp. 

1 Mer om namnet på holmen finns i ”Fjäderholmarna nygammalt i ord och bild” av Bengt Järbe. 
Gröna ägan har också nämnts som namn men anses vara en missuppfattning av Gröna Jägarn

Fyren Libertus. Till vänster syns Kaknästornet och till höger Värtahamnen
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Libertus. Fyren försågs med en AGA-
klipp med öppen låga (till skillnad från 
glödnät) av typ KMD-130. Fyren gick se-
dan på gas ända tills en första LED-lampa 
med solceller monterades 2010.

Libertus fyr var en av de sista gasfy-
rarna i världen som ligger kvar på dess 
ursprungliga plats och har varit i konti-
nuerlig drift där. Efter en ansökan av den 
f.d. sjömannen Ulf-Krister Kattilasaari 
och Stiftelsen Stockholms läns museum 
blev fyren byggnadsminnesförklarad, 
den 25 sept. 1995. Detta innebär att fy-
ren och dess inredning ej får flyttas eller 
rivas och måste underhållas så att den 
inte förfaller. Den utgör därvid, förutom 
att vara en aktiv fyr, ett komplement till 
samlingarna i Sjöhistoriska och Tekniska 
muséerna som ligger på Gärdet men 
fyren ägs och förvaltas av Stockholms 
Hamnar.

År 2019 var det dags för en större 
översyn. Utvändigt rengjordes fyren och 
betongsockeln impregnerades. Invändigt 
fanns behov av målning samt översyn av 
gasdriften. En byggnadsantikvarie kon-

taktades och fyren målades med färg i 
den ursprungliga kulören. 

Gasfyren skulle också kunna köras 
igen. Det visade sig dock att det var nå-
got fel på klippmekanismen som ger fy-
ren dess ljuskaraktär. Man vände sig till 
AGA för att få mekanismen reparerad. 
Det visade sig att där fanns ingen kvar 
som kunde den gamla tekniken. På Sjö-
fartsverket gav man tips om Christian 
Lagervall som i sin tur kontaktade Gö-
ran Sundström, båda trotjänare i Fyrsäll-
skapet. 

Fyrlampan på Libertus. Under linsen syns klippen och under den reduceringsventilen.

Göran Sundström
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Fyrljuset drivs av acetylengas som går 
igenom två enheter monterade ovanpå 
varandra. Den undre är en reducerings-
ventil som minskar trycket i den gas 
som kommer från gasflaskorna, från 20 
till 0,05 bar. Den övre enheten är själva 
klippen. Klippen var alltså 65 år och 
svårt oxiderad när Göran Sundström tog 
sig an renoveringen. 

Fyrens karaktär skall vara tre blix-
tar var nionde sekund, vilket betyder 
en långsam och två snabba fyllningar av 
klippens gasbehållare. Med god hjälp av 
teknisk intuition kom Göran på att detta 
görs med hjälp av en ventil som styrs via 
ett spärrhjul med hål i. Hjulet matas 
fram ett steg i taget vid varje blixt. Hål 
innebär ”stängd” ventil och icke hål ”öp-
pen” ventil. 

Dalén var alltså tidigt ute med den 
binära teknik som datorerna idag jobbar 
med. Rörelserna är så små att mekanis-
men måste utföras med stor precision, 
likt ett mindre urverk. Att reparera den 
gamla var därför otänkbart så en ny me-
kanism måste införskaffas. Som tur var 
hade Christian organiserat ett förråd 
av äldre fyrdelar på Sjöfartsverket. Där 

fanns en klipp med rätt karaktär, vilken 
monterades i Libertus.

Den 30 nov 2019 var det 150 år se-
dan Gustaf Dalén föddes och ett firande 
arrangerades av Lidingö Stad och företa-
get AGA/Linde. Fyren drevs då med den 
ursprungliga gasklippen tills den tid på 
dagen då finlandsfärjorna Victoria och 
Galaxy hade passerat.

Gasljuset är nu funktionsdugligt och 
provkörs två gånger om året. Under jul- 
och nyårshelgen 2019 var LED-ljuset ur 
funktion, troligtvis p.g.a. ett åsknedslag. 
Då fick fyren fortfarande lysa genom att 
den gamla gasdriften fick träda in. Fyren 
är ett viktigt komplement till navige-
ringen för t.ex. de många Östersjöfärjor 
med gods och tusentals passagerare som 
dagligen anlöper Värtahamnen. 

Fyren kommer nu att stå kvar i ur-
sprungligt skick och hedra Gustaf Dalén 
och hans förmåga att med sina finurliga 
uppfinningar bygga en svensk industri 
med hela världen som sin marknad. 
Libertus är en ovanligt vital och välbe-
varad 90-åring. Förhoppningsvis får vi 
möjlighet till fler besök på kommande 
fyrdagar framöver.

På bilden syns de som ansvarat för renoveringen av fyren. Fr. v. Thomas Andersson VD för 
Stockholms hamnar, Mats Ekman, projektledare, och Jonas Andersson, farledsansvarig.
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Fyrnytt

Breviksudde innanför Bohus-Malmön

En solig dag använde vi till en tur till Bua hed och ”våra” fyrar 
Breviksudde övre och nedre. Nere i Breviken kunde vi äta våra 
lunchmackor i lä innan vi gick utmed stranden till fyrhuset 
Breviksudde Nedre. Den är sig lik. Den vita fläcken framför 
fyren som bättrades på för några år sedan lyser fortfarande vit.

Så gick vi över heden upp till Breviksudde Övre som nu är 
omgjord till en mast med lykta på toppen, solpanel och en vit/
röd/vit plåt som täcker sidan som vetter mot den nedre fyren.

       Breviksudde nedre                    Breviksudde övre före och under ombyggnad

Övre fyren ombyggd                                     Magdalena och Eddy Skalegård

Världens minsta museum finns på Arkö
Vill berätta att vi efter många års skriverier med berörda 
parter nu fått Båken byggnadsminnesförklarad samt att vi 
alltid har öppet för besökare lördagen på Internationella 
Fyrdagarna samt naturligtvis vid andra tillfällen samt bo-
kade besök. Vi lägger ner mycket ideellt arbete som sig bör.

Några Arköbor, vilka nu gått ur tiden, köpte för ett antal 
år sedan ett litet fyrhus liknande det på Stångehuvud. Det 
behövdes inte mera för sitt ändamål, varför det nu är flyt-

tat till strandkanten en bit från Arkö Båk och inrättat till ett litet fiskemuseum väl 
hållet av oss alla som har intresse av det gamla. Museet är alltid öppet och välbesökt.

    Ewa Wahren, ordf. Arkö Båks Vänner

Holmögadds vippfyr införd på sjökortet
Ser i Ufs nr. 16366 att Holmögadds Vippfyr 
numera är införd i sjökorten och därmed fått 
lite seriös status!
   Tomas Berglund
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Som svenskar är vi inte bortskämda med fyrupplevelser, längs med Sveriges 2400 km långa 
kustlinje har vi bara tio fungerande rotationsfyrar. Övriga starklysande fyrar med stora 
linser kan räknas på fingrarna. Om vi har turen att befinna oss i västra eller södra Sverige 
kan vi ta broarna eller färjan till västra Jylland och inom ett par timmar kommer vi till

De levande fyrarnas rike
Jan Hopfinger

Sommaren 2021, med Covidpasset överst i plånboken, gjorde jag en 
fyrresa från Skagen till Blåvands Huk, där på en sträcka av dryga 400 km, 
fick jag uppleva tio spännande fyrar. Så följ med på en guidad tur längs 
med Jyllands Nordsjökust, från norr till söder. Alla klassiska fyrar längs 
den jylländska västkusten är öppna för besök, har P-platser och de flesta 
har kaféer med matservering och souvenirbutiker i sin närhet, oftast i f.d. 
fyrpersonalbostäder.

Skagens fyrar
Det finns tre fyrar i Skagen samt en re-
plica av en vippfyr. Den nordligaste av 
dessa är Skagen Vest, en modern fyr, 
som utseendemässigt ser ut som ett 
smalt vitt betongrör med altan och lan-
ternin överst. Fyren är byggd ovanpå en 
tysk bunker från 2: a världskriget och 
ingången till fyren går via bunkern. Det 
finns ingen väg eller stig till fyren, och 
jag avråder från att gå dit då besökaren 
måste ta sig genom sankmark, vassar 
och taggiga buskar. Den själlösa, aldrig 

bemannade fyren syns bättre från stran-
den och det finns inget sevärt nära fyren, 
dessutom finns det hål i marken som är 
lätta att trilla i.

Skagens höjdpunkt är Skagens Grå 
Fyr, som med sina 46 m är Danmarks 
högsta klassiska fyr och tillsammans 
med Bengtskär är Skandinaviens högsta 
klassiska fyrar. Fyren har en avsmalnande 
form, och först när jag kommit nära har 
jag fattat hur kolossal fyren egentligen 
är. 208 steg leder till altanen med en fan-
tastisk utsikt över Skagen och Grenen.

        Skagen Hvita                         Skagens Vippfyr                         Skagen Vest
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Fyren kräver också ett kvällsbesök (det 
gör alla fungerade klassiska fyrar på 
denna tur) för att uppleva dess starka, 
bärnstensfärgade rotationsblänk. I dan-
ska rotationsfyrar används natriumglöd-
lampor som ger fyrljuset ett underbart, 
bärnstensfärgat sken, som är väldigt 
vackert och dessutom gör sig bra på fo-
ton. Ta gärna en kvällsvandring längst ut 
på Grenen, se hur vågorna från Nordsjön 
och Skagerrak möts från olika håll och 
promenera tillbaka vägledd av Skagen 
Fyrs blänk.

Den tredje fyren i Skagen är Ska-
gens Hvita Fyr, som är Danmarks första 
murade fyr. Idag är det en museifyr åter-
ställd till sitt ursprungliga utseende med 
en järngryta på taket och fyren används 
för konstutställningar. I dess närhet på 
en kulle står en replica av vippfyren, jag 
blev förvånad över hur stor denna vipp-
fyr egentligen var.

Hirtshals fyr
Mindre än en timmes bilväg från Ska-
gen reser sig en annan imponerande fyr, 
Hirtshals Fyr. Det är en 35 m hög och 
mycket välbyggd fyr och när vi kommer 
in på Fyrvej (de flesta fyrar jag besökt 
har adressen Fyrvej) då ser vi att hela det 
helvita fyrkomplexet är byggt helt sym-
metriskt med fyrdörren i centrum. Fy-
rens bygge hade överskridit sin budget 

Skagens Grå Fyr, dag och natt.
rejält, men det är vi fyrbesökare tack-
samma för idag. I närheten av fyren finns 
ett bunkermuseum från 2: a världskriget.

Men det som jag tyckte var mest 
spännande med fyren var dess lins och 
karaktär, Hirtshals Fyr har en karaktär 
som inte finns hos våra svenska kustfyrar. 
Karaktären är F Fl 30s, vilket betyder att 
fyren lyser kontinuerligt, med en star-
kare blixt var 30:e sekund. Det har lins-
skaparen åstadkommit med en trumlins 
innerst samt tre första ordningens pris-
mor som roterar runt trumlinsen med 
90 sekunders omloppstid.

Den speciella linsen i Hirtshals Fyr.

Hirtshals Fyr
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Rubjerg Knude Fyr
Söder om Hirtshals ligger Danmarks 
kanske mest omskrivna Fyr, Rubjerg 
Knude. Fyren byggdes c:a 200 meter 
från strandkanten. Sandflykten hade va-
rit ett problem redan från början, den 
byggde upp sanddyner mellan fyren och 
sjön, som mest hade fyrplatsen två fyr-
assistenter anställda bara för att forsla 
bort sanden. 1968 gav Farvandsvæsenet 
upp och släckte fyren. Efter det så hade 
sanddynerna ”passerat över” fyrbyn, fyr-
bostäderna mosades medan själva fyren 
klarade sig. Under tiden tuggade sig 
Nordsjön närmare och närmare fyrtor-
net, och med det tempot, kring år 2023, 
skulle fyren rasa ner i havet från sin 67 
meter höga klint. Men i sista sekunden 
lyckade Hjørrings kommun skrapa ihop 
c:a fem millioner danska kronor och 
rädda sin stora turistattraktion genom 
att flytta fyren c:a 70 meter inåt land, så 
den står säker i 40 år till.

Rubjerg Knude är den fyr i Danmark 
vars ljus sken högst, hela 90 meter över 
havet. Fyren hade även en fantastisk stor 
och vacker rotationslins hopsatt med 

Rubjerg Knude Fyr innan flytten längre inåt land. 

en spegel som fördubblade ljusstyrkan. 
Denna lins lär ha plundrats av omkring-
boende efter fyrens nedläggning.

Jag fick uppleva sandflykten på plats, 
med västlig kuling blåste den fina sanden 
så intensivt, att innandömet i min låsta 
bil 700 meter från stranden var täckt av 
ett tunt sandlager.

Hanstholm Fyr
Fortsätter vi längs med kusten söderut 
kommer vi till Hanstholm, och på en 
kulle, vilket är ovanligt på Jylland, står 
Hanstholm Fyr. Fyren, som p.g.a. sin 
höga placering inte behövde byggas lika 
hög som många andra jylländska fyrar,  
”regerar” verkligen över Hanstholm. 
Hanstholm är ingen semesterstad utan 
främst en godshamn, dock med ett fyr-
stjärnigt hotell, vilket kan vara skönt på 
en intensiv fyrresa. 

Hanstholm Fyr var en gåva från kung 
Christian VIII, Danmarks siste enväldige 
monark, som även besökte fyren när 
den var nybyggd. Hanstholm Fyr har en 
tragisk början på sin historia, när fyren 
var färdigbyggd 1842 visade det sig att 
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byggnaden var alldeles för klen för att 
kunna bära Danmarks första lanternin 
med Fresnells kristallins. Den tillsatta 
utredningen kom fram till att byggmäs-
taren (tillika kaptenen) G N Sibbern 
hade missförstått ritningarna och arki-
tekten Georg Holgreen, som ansvarade 
för att fyren byggdes korrekt, av ren be-
svikelse hängde sig i fyrens källarvåning. 
Byggmästaren Sibbern fick riva ner fyren 
och bygga upp en ny (den nuvarande) på 
egen bekostnad, och det gjorde han bra.

År 1889 blev Hanstholm Fyr en av 
de första i världen att elektrifieras och 
med sin nya magnifika lins (nuvarande 
1.a ordningens rotationslins installerades 
i samma veva) var den då världens star-
kast lysande fyr.

Hanstholm Fyr måste ses på kvällen, 
kristallinsen med tio grupper om tre strå-
lar roterar långsamt med en omloppstid 
på 2 minuter, så det blir 30 ljusstrålar från 
fyren och hela lanterninen med dess lins 
upplevs som en brinnande fackla.

Hanstholm Fyr

Lodbjerg Fyr

Nästa Fyr på vår resa är Lodbjerg fyr. 
Denna fyr ligger i ett skogsområde, så 
den är svår att se på avstånd. Det är en 
grå stenbyggnad i granit från Bohuslän.  
I vaktrummet i fyren har Nationalpark 
Thy, som förvaltar fyren, satt upp en ut-
ställning, som föreställer fyrassistenten 
på passet som får besök av sin lilla dotter. 
Utställningen är fylld med föremål från 
fyrepoken. Men den slätrakade manne-
kängen som skall föreställa fyrassisten-
ten är inte det minsta lik de skäggprydda 
fyrgubbar med vindpinade ansikten som 
tittar på oss från historiska bilder.

Fyrassistenten och hans dotter.

Lodbjerg Fyr
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Grisetåodde Fyr

På väg söderut till Bovbjerg tog jag om-
vägen via Oddesund, där jag kunde be-
skåda och bestiga (fast det är förbjudet) 
Grisetåodde Fyr, en rödvitt plåtfyr. Med 
namn Grisetåodde och de rödvita ban-
den känns den som det danskaste som 
finns.

Bovbjerg Fyr

Bovbjerg Fyr
Bovbjerg Fyr anses av många vara Dan-
marks vackraste. Den avbildas på frimär-
ken, bokomslag och i turistbroschyrer 
och skulle säkert kunna tävla om titeln 
världens vackraste fyr. Det är inte bara 
de runda och proportionerliga formerna 
på omgivande byggnader, det är även 
den mörkröda färgen (som bokstavli-
gen lyser i kvällssolens strålar) som ger 
Bovbjerg Fyr dess unika skepnad. Fyren 
målades röd för att kunna särskiljas av 
sjömännen ifrån alla de omkringliggande 
vitkalkade kyrktornen, som lär vara 18 
till antalet. I souvenirbutiken tillika ca-
féet kan besökaren köpa såväl Bovbjerg 
Fyrs honung som Bovbjerg Fyrs rödvin. 
Fyren är bara 22 meter hög då den står 
på en hög klint, och kusten nedanför är 
säkrad med vågbrytare, så det finns mini-
mal risk att fyren skall riskera att rasa ner 
i havet eller behöva flyttas.

Till skillnad från andra klassiska fyrar 
på denna resa är Bovbjerg utrustad med 
en trumlins med en halogenglödlampa 
med vitt sken.

Grisetåodde Fyr
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Det finns två tydliga skillnader mellan 
lanterniner hos de äldre danska fyrarna, 
gentemot hur svenska fyrars lanterniner 
är byggda, titta gärna på bilden på Bov-
bjerg Fyr. Den första skillnaden är spröj-
sen som inte är lodrätta och horisontella 
utan lutande. Den lutande spröjsen kan 
inte skymma ljuset i en viss riktning. 
Andra skillnaden är att det finns en 
gjutjärnsgång med handräcket utanpå 
lanterninen för att fyrassistenterna ska 
komma åt och rengöra glasrutorna i de 
höga lanterninerna. Regelbundna glas-
tvätt behövs när det blåser in saltblan-
dad finsand på lanterninglasen.

Lyngvig Fyr
Nästa fyr på vår underbara resa längs 
med Nordsjökusten är Lyngvig Fyr, en 
38 m hög, vit, slank och rund fyr som 
står på en sanddyn och verkligen syns 
vida omkring. Fyren förekommer flitigt 
i TV-serien ’Hvite Sand’. Jag är väldigt 
imponerad att fyrbyggarna har lyckats 
anlägga en så hög, tung och slank fyr på 
en sanddyn och den har stått där stabilt 
i över 100 år. Lyngvig Fyr är den sista 
stora fyren som tändes på Jyllands väst-
kust. Dess spiraltrappa är berömd och 
flitigt avbildad.

Det finns en uppmuntrande episod i 
fyrens historia, 2011 har Farvandsvæse-
net valt att stoppa fyrens stora rotations-
lins och förnedra fyren med LED på 
altanräcket. Men den gubben gick inte 

Spiraltrappan i Lyngvig Fyr

i vårt grannland, det bildades en före-
ning i syfte att återtända fyren, och sen 
2013 sprider Lyngvig Fyrs stora kristal-
lins återigen sitt ljus över Nordsjön och 
Hvite Sand. Så det går i Danmark att 
återtända en fyr på riktigt, det borde väl 
vara möjligt även hos oss!!

Blåvands Huks Fyr
Sista anhalten på vår resa är Blåvands 
Huks Fyr, som ligger i ett stort semester-
paradis och från fyrens altan ser vi hund-
ratals fritidshus med halmtak. Blåvands 
Huk Fyr liknar Lyngvig Fyr, förutom att 
den är fyrkantig och inte rund, men vit, 
hela 39 meter hög och ståtlig. Och lik-
som de övriga västjylländska fyrarna är 
den utrustad med en stor, roterande kris-
tallins som sänder ut sina bärnstensfär-
gade ljuskäglor över havet och över de 
semestrande danskarna, som har förmå-
nen att även under 2020-talen njuta av 
fyrstrålarna som avtecknar sig mot som-
marhimmelen när skymningen faller.

Lyngvig Fyr



22

Från Blåvands Huks Fyr på hemvägen 
mot Öresundsbron har vi möjligheten 
att köra via Esbjerg och se Motorfyr-
skeppet nr 1 Horns Rev förtöjd i ham-
nen. Jag stannade vid Strib Fyr vid Lilla 

Blåvands Huks Fyr

Bält, Strib fyrkantiga Fyr med sina 21 
meter upplevs som Blåvands Huks lil-
lebror. Någon timme senare, när vi pas-
serar Stora Bältbron och tittar ”år styr-
bord” så ser vi Sprogö Fyr; tyvärr finns 
det ingen laglig möjlighet att komma 
närmare en fyr vars restaurering till ori-
ginalskick har 1998 premierats av den 
danske Bevaringsforeningen.

Och på Stora Bältbron slutar detta 
fyräventyr som görs bekvämt med bil 
till de lättillgängliga, välunderhållna och 
starklysande fyrarna längst med Jyllands 
Nordsjökust. En resa som rekommende-
ras varmt för alla fyrälskare, som önskar 
att tiden hade stannat när fyrarna blänk-
te som bäst, för det gör de fortfarande i 
de levande fyrarnas rike.

Mer om fyrarna på Västra Jylland:
- Boken ”Lys langs kysten” recenserad i 
Blänket 2021:2
- www.fyrtaarne.dk/
- fyr.org/wiki/index.php/Danskt_fyrvä-
sende

Gustaf Dalén museet i Stenstorp
       -ett trevligt och intressant utflyktsmål

Låt Dalénmuseet bli ett utflyktsmål i sommar. 
Där finns mycket intressant att se och lära för 
både barn och vuxna om Gustaf Dalén och hans 
många uppfinningar. 

Gustaf Dalén var en spännande man som ge-
nom sina innovationer förenklade för omvärlden 
och fortfarande gör det.

Hur hittar du till museet?
Dalénmuseet ligger i det gamla tingshuset utmed Järnvägsgatan mitt i Stenstorp, i 
Falköpings kommun. Följ skyltar Dalénmuseet alternativt Dalénium. Rakt över gatan 
ligger Stenstorps järnvägsstation, så det finns möjlighet att åka tåg till museet. Det 
finns gott om gratis parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till museet, både för 
personbilar och turistbussar.

För kontakt: tel: 0500-457165, mail: info@dalenmuseet.se, hemsida: dalenmuseet.se.
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FYREN VID DALENUM INVIGD
Insänt av 

Ursula Haegerström

I mitten av november 2021 invigdes 
fyren vid Dalenum på Lidingö av kom-
munstyrelsens ordförande Daniel Käl-
lenfors som själv genom far och farfar 
hade anknytning till AGA.

Utdrag ur invigningstalet:

När man uppmärksammar Gustaf Dalén får 
man inte glömma hur oerhört betydelsefull 
han var för platsen där han verkade, Lidingö, 
trots att avtrycken av hans verk finns runt 
hela jorden.

AGA tillverkade fyrar med solventil och tekniska lösningar till den, men även AGA 
bilen, AGA Spisen och även AGA Radion m.m. Till sist var det ändå gasen som blev 
den mest utmärkande produkten.

Det betecknades som ett ganska djärvt steg av AGA:s ledning att flytta till Lidingö. 
Den gamla flottbron var Lidingös enda fasta förbindelse och den sjönk under ytan 
när ekipage med tyngder uppåt två, tre ton tog ta sig över. Elektricitet fanns inte så 
företaget fick dra en egen kabel från Stockholm till en egen transformatorstation. De 
flesta arbetarna kom i början från Söder i Stockholm och hade problem att ta sig ut 
till Lidingö. För att underlätta skaffade man egna ångbåtar men på vintern kunde 
isförhållandena ibland stoppa trafiken. 

För att förbättra kommunikationerna såg Gustaf Dalén till att starta en kombinerad 
spårväg och järnväg på Lidingö, den så kallade Södra banan, som finns än idag, och 
som Gustaf Dalén anses som grundare av. 

På berget ovanför fabriken byggde man ett stort bostadskomplex för sina arbetare. 
Bergsätra. De 84 Lägenheterna byggdes med en för den tiden mycket modern 
standard med elektricitet, WC, badrum och tvättstuga i källarplanet.

Gustaf Dalén var mycket engagerad i det kommunala livet och satt i motsvarande 
kommunstyrelsen från 1917 till 1937. Under den tiden växte Lidingö. Från att 1910 
gått från landsortkommun till köping till att 1926 bli stad.
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Malmö Inre – 200 år
Sten Persson

Från strandbro till djuphamn
Skall man beskriva Malmö fyrs tillkomst är det svårt att gå förbi hamnens utveckling 
ifrån en enkel bro till långt in på 1700-talet, omgiven av sandrevlar, till en modern 
och användbar hamn.

I slutet av 1700-talet tog Malmös drivande industri- och handelsmän initiativ till 
en hamn, där Frans Suell var en förgrundsman som förtjänstfullt fick ge namn åt den 
första bassängen – Suellshamnen.

Malmö hamnfyr
Hamnen behövde en fyr. Den byggdes 1822 på västra pirarmen, 14 m hög i trä och 
med gasljus. Malmö hade eget gasverk. För angöring bildade fyren en bra enslinje 
med S:t Petri spetsiga kyrktorn i 145° (jmf dagens 142,5°).

Jag hittar inget fyrfolk för fyrens skötsel, utan den sköttes sannolikt av stadens 
många ”Hamnväktare” med eget hus nära hamnfogdens.

Nya fyrar
Hamnen fortsatte att växa och 1878 revs gamla hamnfyren och ersattes av två nya 
fyrar Malmö Inre och Yttre vilket kungjordes i Ufs N:o 43 år 1878. 

Utdrag ur denna skrift:
Kongl. Lots-Styrelsen låter härigenom till sjöfarandes kännedom meddela, att de uti 
dess kungörelse N:o 31 den 12 Oktober 1878 omförmälda två inseglingsfyrar vid 
Malmö komma att tändas på aftonen den 31 innevarande December. 

Den av Malmö Stad 1822 uppförda hamnfyren byggd i trä. 
Lilla huset framför är lotsstationen.      Arkiv Malmö muséer
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Malmö Inre idag     Foto: Sten Persson

Den inre fyren är försedd med en linsapparat af 4:de ordningen anbragt 70 fot öfver 
vattnet i ett hvitmåladt, med två röda bälten och rödt lanternintak försedt jerntorn, pla-
ceradt inuti hamnen. …. Den yttre fyren är försedd med en linsapparat af 5:te ordningen, 
anbragt vid 33 fots höjd öfver vattenytan i ett hvitmåladt jerntorn med rödt lanternintak, 
hvilket torn står på pirhufvudet av nya vestra hamnarmen i riktning N 19° V, 1,600 fot 
från det inre fyrtornet. ….

Fyren automatiserades 1936, avbemannades 1938 och släcktes slutligen ner 1983. 
Idag utgör fyren ett vackert fotoobjekt i Malmö.

Några namn – Malmö Inre
Förste fyrmästaren hette Constantin Ludvig Fisher född på Drottningholm, Lovö 
1837 och 1:e fyrvaktare Alfred Theodor Stenberg född 1842 i Stockholm. Sist på 
fyren blev fyrmästaren och tillsyningsmannen Gustaf Waldemar Eriksson Wretmark 
vars äldre broder Axel F. Eriksson Ekblom också tjänstgjort på fyren. Båda från lilla 
ön Beten utanför Oxelösund.

På en bild av Malmö hamn av E.J. Thor 1918 syns inre fyren 
och hur hamnen fortsatt byggs ut.

Fyrmästare och tillsy-
ningsman perioden
1905-1935 på Malmö 
Inre var Gustaf 
Waldemar Wretmark.
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Årets VIPP 2022

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:

"Ratan Södra och dess fyrhus från 1874 – som har blivit flyttat två gånger sedan den nya 
fyren byggdes 1942 – är nu tillbaka på sin ursprungliga plats. 

Sedan 2011 har byggnaden genomgått en omfattande renovering, inga genvägar har ta-
gits utan allt arbete har utförts på sådant sätt som det en gång gjordes när huset byggdes. 
Tidsenliga färger, handhyvlade golvplank och handtryckta tapeter med mera. Fyren är 
numera att betrakta som ett vackert museiföremål. 

Renoveringen har skett i samarbete med Västerbottens museum, Länsstyrelsens kultur-
miljöavdelning, Riksantikvarieämbetet och framförallt Föreningen Ratans Historia med 
dess nyligen bortgångne ordförande Christer Hollinder som eldsjäl."

Göteborg den 26 mars 2022

Jan Olsén
Ordförande

Christer Hollinder har lämnat mycket av sin kvarlåtenskap till föreningen som tänker 
använda denna fond till det fortsatta arbetet kring fyrplatsen, allt i hans anda. Nästa 
stora projekt blir att återskapa klockstapeln och gjuta upp en ny mistklocka. Planer 
finns även på att åter bygga upp ensfyren, Ratan Södra Yttre. Medlen kommer också 
att användas till att hålla fyren öppen för besökare under sommarmånaderna till alla 
fyrvänners glädje. 

VIPP-utdelningen kommer att ske under sommaren, den officiella invigningen och 
återtändningen under årets Internationella Fyrdag.

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat tilldela Årets VIPP 2022 till

Ratan Södra Fyr och Föreningen Ratans Historia

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

Ratan Södra     
Foto: Tomas Berglund
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Entusiasten Christer Hollinder, Ratan, hade jobbat i tio år med att återställa det gamla 
fyrhuset i Ratan i ursprungligt skick, tillsammans med Ratans historiska förening. När 
det var nästan färdigt avled han efter en tids sjukdom. 
Den här artikeln publicerades i Folkbladet Västerbotten kort tid innan hans död. 
Fyrhusets återtändning och officiella invigning sker på Internationella Fyrdagen.

Ratan Södra
Hans Forsman text & foto (där ej annat anges)

I närmare 70 år var det lilla fyrhuset på 
Ledskär i Ratan på villovägar. Men nu 
har det återfått sin forna glans, tack vare 
Ratans historiska förening.
– Nu ska det bli ett museum för allmän-
heten, säger Christer Hollinder som är 
föreningens ordförande och drivkraft.

Även om det är en liten byggnad så är det i allra högsta grad en historisk sådan. Det 
lilla fyrhuset var länge borta – flyttat eftersom det inte fyllde någon funktion längre,  
men Christer Hollinder hade koll på vart det hade tagit vägen.

– Gammfolket i byn snackade om det när jag var liten och jag tyckte att det skulle 
vara ett spännande projekt att försöka få tillbaka det, säger han. 

Men det har inte varit lätt, lång tid har det tagit, men nu är det nästan färdigt.
– Bara jag får se det här. Sedan är jag nöjd, säger Christer Hollinder som drabbats 

av sjukdom, men som envetet kämpar på, ungefär som han har gjort med det gamla 
fyrhuset.

Om man ska göra en lång historia kort så byggdes fyr-
huset 1874 och var en viktig pjäs för sjöfarten i norr. 
Ratan hade nämligen den djupaste naturhamnen i Norr-
land och eftersom det här var tiden innan dynamitens 
inträde så var naturhamnar det enda som fanns att tillgå.

Fyren på Ledskär i Ratan var under lång tid beman-
nad. Efter mörkrets inbrott ledsagade den skeppen in 
i Ratans trygga hamn. Länge var det en fotogenlampa 
som användes som ljuskälla och den behövde naturligt-
vis påfyllning och tillsyn. 

Christer Hollinder är ordförande i Ratans historiska förening och har lagt ner ett stort 
arbete för att återställa och återuppbygga den gamla fyrplatsen. Tio år har det tagit och 
nu är arbetet snart färdigt. – Det enda som jag inte hittat är mistklockan, säger han.

Det var i den här lilla lådan som fotogenlampan lyste och 
gav vägledning åt sjöfarten. Nu ska en ny fotogenlampa 
sättas in.                                          Foto: Tomas Berglund
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1922 installerades AGA-ljus, men be-
manningen blev kvar, om än i mindre om-
fattning.

1942 blev det lilla fyrhuset överflödigt 
eftersom en helt ny fyr – en åttkantig fyrkur 
– byggdes i närheten. Eftersom det var krig 
i världen var det stor brist på drivmedel. 
Därför flyttades det lilla fyrhuset till den 
så kallade Kolugnsbacken vid Ratan, där 
det framställdes gengas. Men när kriget tog 
slut och världen återhämtade sig stoppades 
gengastillverkningen och det forna fyrhuset 
flyttades än en gång, till en privatperson vid 
Lillåbron utanför Djäkneboda. Hela denna 
historia hade Christer Hollinder kunskap om.

Genom fönstret ser man den åttkantiga 
fyrkuren som ersatte det lilla fyrhusets 
funktion.

– Jag väckte tanken hos länsantikvarien på länsstyrelsen, om att flytta tillbaka huset, 
och så blev det till slut. Länsstyrelsen tog kontakt med ägaren och man kom överens 
om en överlåtelse. Den gamla grunden stod ju kvar och det passade perfekt, säger han.
Restaureringen har tagit tio år och Christer Hollinder har lagt ner massor med jobb 
för att kunna återställa det lilla fyrhuset i ursprungligt skick. Bl.a. lyckades han hitta 
originalritningarna från 1874 som fanns bevarade i Riksarkivet i Stockholm.

– Genom årens lopp har ju husets byggts om och förvanskats, men nu är det så 
nära original som man kan komma, säger han. 

De gamla fönstren med handblåsta glas hittades på ladugårdsvinden hos den se-
naste ägaren. Även dörrarna och spår av taket kom fram. Likaså kunde man identi-
fiera den gamla tapeten, som det fortfarande fanns spår av på väggen, och återskapa 
den via en firma i Stockholm.

– Det enda som jag egentligen inte hittat är den gamla mistklockan som man 
ringde i för att varna när det var dimma. Jag är ganska säker på att den försvann till 
Holmön och där har jag letat, men förgäves, säger Christer Hollinder.

Roger Sjögren och Christina Jägare, styrelsemedlemmar i Ratans historiska förening, visar 
runt i den lilla fyrstugan. Observera det mörka taket och tapeterna som har återskapats.
Det var ingen som bodde i fyrhuset, men det var bemannat.
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Faktaruta:
1874 anlades fyrplatsen och fyrhuset byggdes. Från början bestod fyren av en ol-
jelampa med sideralsken som placerades på ytterväggen. Den ersattes sedermera 
av en fotogenlampa i ett burspråk.
1893 flyttades fyrljuset in i fyrhuset och försågs med sektorer i olika färger.
1922 installerades AGA-ljus.
1942 ersattes fyren av en åttakantig fyrkur av järn.
1944 flyttades fyrhuset för annan användning.
2011 flyttades fyrhuset tillbaka och restaureringen som nu är klar påbörjades.

Christina Jägare och Roger Sjögren är också med i styrelsen i Ratans historiska 
förening. De låser upp för Folkbladet och vi får oss en rundvandring i det forna 
fyrhuset. Det är en fantastisk liten stuga. De nya tapeterna utmärker sig och är inte 
fastlimmade på väggen, utan ”hänger” lite lösa. Taket är blåsvart. Poängen med det var 
att fyrvaktaren skulle behålla sitt mörkerseende och för att taket inte skulle ”stjäla” 
lyskraft från själva fyren.

Gaveln mot söder är vitmålad, precis som den en gång i tiden var, för att förstärka
synligheten. Hjärtat är ändå den lilla lådan med det röda glaset, där fotogenlampans 
ljus visade vägen för alla inkommande fartyg. En liten kopparbeklädd skorsten tar hand 
om avgaserna. 

– Den är specialtillverkad av ett företag i Göteborg, säger Roger Sjögren.
Projektet har välsignats av både länsstyrelsen och Västerbottens museum som har 

bistått med finansiering och kunskap. Omkring 1,5 miljoner kronor räknar man med 
att allting har kostat.

– Det har väldigt noga med allting. Det är gammal teknik som har använts. Det har 
tagit lång tid, men det har ju varit jätteintressant att följa. Man har själv lärt sig en hel 
del. Vi i föreningen har säkert lagt ner 200 timmar per år på det här, säger Roger Sjögren.

Vad ska det bli nu?
– Ett museum. Det kommer att inredas och se ut ungefär som det gjorde förr. Det 
finns ju många kulturbyggnader och -platser sedan tidigare i Ratan. Nu blir det ett 
tillskott på den punkten, säger han.
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BESÖKSFYRPLATSER

Många av våra fyrplatser är fantastiska med en mycket vacker miljö, en 
väderutsatt plats och en i många fall spännande historia. Fyrplatserna har 
också varit mycket viktiga för sjöfarten och har med sin ljuskaraktär om 
natten och speciella utseende om dagen räddat många fartyg från olycka.

Tillvaron kunde i många fall vara en utmaning när vädret satte sig på tvären. Att 
överleva vintern med isolering, isar och kyla. Perioder med hård vind kunde också 
vara kämpiga. Planering för och att genomföra lagring av alla livsnödvändiga för-
nödenheter för att klara en längre isolering var en överlevnadsfaktor.

Några exempel på besöksfyrplatser:

Lanterninen i Morups Tånge fyr.        Foto: Ulf Schloss

     Hållö är en fantastisk fyrplats med 
     en bra utställning. Turbåt.  
      Foto: Ulf Schloss

Sandhammaren är en fin och välbesökt 
plats med guidning och en utställning. Pro-
jektering  under 2022-2023 för renovering.  
Foto: Ulf Schloss
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Att besöka våra fyrplatser är en mycket fin upplevelse.
På många platser finns det en mindre utställning och ibland också personal som kan 
berätta och vägleda. På en del platser går det också att gå upp i fyren. Besökssäker-
heten när det gäller att gå upp i fyren är i många fall en utmaning. Dagens lagstiftning 
ställer höga krav på att ett besök i fyren går till på ett säkert sätt. 

Fyrarna är byggda efter gamla förhållanden och många är i dag inte kompatibla med 
nuvarande regelverk. Sjöfartsverket som är vår största fyrägare har en tydlig ambition 
att försöka anpassa ett antal fyrar så att det går att komma upp på ett säkert sätt. Det 
finns också en vilja att höja nivån på informationsmaterialet. Svenska Fyrsällskapet 
kan stödja här. Vi kan också hjälpa lokala fyrorganisationer med både kunskap och 
ekonomi så att vi på ett bättre sätt kan glädja alla våra besökare.

Statens Maritima och transporthistoriska muséet (SMTM) har mycket fyrföremål i 
sina förråd och lånar gärna ut till fyrplatserna.

Örskär är en mycket lättbesökt fyr med en 
vacker miljö. Dagliga turbåtar.
Foto: Ulf Schloss

Landsort är en väl fungerande besöksfyr-
plats. En ny utställning är på gång. 
Dagliga turbåtar.            Foto: Ulf Schloss

Måseskär kommer att 
renoveras under 2022. 
En fantastisk plats.
Foto: Esbjörn Hillberg

Ölands Södra Udde är 
välbesökt och har en fin 
utställning.
Foto: Esbjörn Hillberg
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Välkomna att besöka fyrplatserna! 

Jan Olsén
Ordf Svenska Fyrsällskapet

Vinga är en fin plats med en spännande historik. Dagliga turbåtar. Foto: Esbjörn Hillberg

Kullen är välbesökt. Viss renovering kom-
mer förhoppningsvis att ske under 2022.
Foto: Ulf Schloss

Morups Tånge är nyrenoverad och ett till-
gängligt besöksmål. 
Foto: Esbjörn Hillberg

Gotska Sandön är en magisk plats med en 
spännande historia. En omfattande reno-
vering kommer genomföras. Projektering 
2022 och genomförande under 2023.
Foto: Ulf Schloss
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Ljuskultur i skärgårdsmiljö
Vad händer i skärgården när solen går ner, när fåglarna tystnar och augustimörkret 
sänker sig? När man får hålla tillgodo med det ljus som natthimlen ger? När vinden, 
vågorna och båtens egna ljud är det enda som hörs? När man tvingas orientera sig 
genom fyrars svaga blinkande, reflexer i vattenytan, öars siluetter mot himlen och de-
taljer urskiljbara endast för den med lokalkännedom? När alla sinnen sätts på prov?

Många av alla framälskade och välskötta skärgårdsidyller övergår då i lysande infer-
non. Med stor välvilja, men med okänslighet och okunskap, har idyllerna försetts 
med parkbelysning mer hemmahörande i Kungsträdgården än i skärgården. Dessa 
ljusföroreningar tar fullständigt död på alla andra intryck och upplevelser. De gör det 
svårt för den som försöker orientera sig både på land och på vatten. Över vatten finns 
inga hinder för ljus!

Ögat har den fantastiska egenskapen att alltid anpassa sig till befintligt ljus. Låter 
man ögat vänja sig ser man riktigt bra även på natten. Därmed inte fel med utvän-
dig belysning, men den måste vara helt avbländad och endast belysa den mark man 
önskar belyst. Om inte, gör den mer skada än nytta. Ett sätt att minska skadan är 
att byta till 25-wattslampor, eller att dämpa ljuset med dimmer. Det finns ett antal 
utomhusarmaturer som endast lyser nedåt och som därför lämpar sig utmärkt i ljus-
svag skärgårdsmiljö. 

Ett blinkande fyrljus, en lanterna eller det svaga ljuset från ett stugfönster är vackra 
ljus man gärna dröjer vid. De berikar upplevelsen med sina budskap utan att förstöra 
mörkerseende eller andra intryck. Så vill vi säkert alla bidra till att skärgården skall 
upplevas i mörker!

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att propagera för vita bojar istället för de i skärgårds-
miljö främmande oranga. Vita bojar syns dessutom bättre i svagt nattljus!

      Michael Ehrenborg
      St. Stångholmen
      Medlem 10180
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Utflykt till Eggegrunds fyrplats
Dan Thunman (text) & Tommy Öberg (foto)

Lördagen den 11 september förra året genomfördes ännu en av fyrsällska-
pets fyrutflykter. Denna gång gick skutan, eller skutorna, till Eggegrund 
i Gävlebukten. Vi utgick från Utvalnäs, strax norr om Gävle och gjorde 
sedan ett första stopp i hamnen vid Lövgrunds gamla fiskeläge, där vår 
ciceron Anders Nylund berättade om fiskelägets historia. Därefter gick vi 
vidare till Eggegrund och angjorde den för nordan helt oskyddade hamnen, 
men just denna dag låg havet turligt nog helt stilla. 

Efter en kort introduktion av Anders 
blev vårt första stopp Eggegrunds första 
och sedan länge övergivna fyrplats på öns 
västra sida. Där lät Handelssocieteten i 
Gävle år 1839 uppföra ett kombinerat 
fyr- och bostadshus för att underlätta in-
segling till staden. Dan Thunman berät-
tade och visade bilder på hur byggnaden 

en gång sett ut och fungerat och Anders 
demonstrerade dess första fyrapparat, en 
sideralskenslampa. I dag minner en hus-
grund och en raserad stenkällare om öns 
första fyrplats.

År 1862 ersattes denna fyr av ett 
närbeläget fristående, 12 m högt trätorn 
med samma fyrapparat som tidigare. 

Det f.d. kombinerade fyr- och 
bostadshuset från 1890, klätt 
med eternitplattor på 1950-talet 
samt ”nya” fyren från 1933.

Dan berättar om Eggegrunds första
 fyrplats från 1839.

Anders visar med några plastmuggar 
principen för en sideralskensapparat.
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Men även denna fyr blev kortvarig då 
den 1890 ersattes av en ny fyr på öns 
östra sida. Av fyrtornet återstår i dag 
endast några grundstenar. I stället gick 
turen vidare under ledning av ornito-
logen och Eggegrundskännaren Per As-
penberg. Han ledde oss in på några för 
alla i sällskapet okända stigar i den under 
1900-talet uppväxta snårskogen, visade 
fångstnät och berättade om fågellivet 
på ön. Per har följt fågellivet här sedan 
1960-talet och har verkligen full koll på 
allt inom detta område.

Därefter gick promenaden vidare 
över den smala landtunga som förbinder 
Eggegrund med Tärnsören. Landtungan 
är ett resultat av den snabba landhöj-
ningen i dessa trakter i kombination med 
en ”bottenstorm” som under 1800-talet 
tryckte upp sten och grus mellan öarna. 
Med detta naturliga förenande kom 
även namnet Eggegrund att successivt 
gälla hela den utvidgade ön.

Efter en efterlängtad och trevlig 
lunch var det dags för Anders att redo-
visa Eggegrunds särdrag när det gäller 
väder och vind. Förutom sin tidigare roll 
som meteorolog på TV 4 har han även, 
tillsammans med L-G Nilsson skrivit bo-
ken "Sjörapporten – om väder, fyrar och 
skeppsbrott längs våra kuster". 

Gruppen samlades vid den automa-
tiska väderstationen som 1996 ersatte en 
manuell väderstation, upprättad 1941. 
Anders berättade bland annat om den 
märkliga trettondagsorkanen 1954, en 
dubbelorkan där Eggegrund 3 jan upp-
mätte 30 m/s, ett värde som åter upp-
nåddes 9 januari. Detta värde är också 
rekordnoteringen i fyrplatsens 80-åriga 
vindstatistik. I orkanen den 9:e förliste 
ångfartyget Nedjan och gick till botten 
drygt 4 distansminuter norr om Egge-
grund. En mer ingående beskrivning av 
denna dramatiska händelse finns att läsa 

i Blänket 2022:1 under titeln: ”Nu går 
ordet till SMHI för en sjörapport”.

Det näst sista stoppet för dagen gjor-
des framför det f.d. kombinerade fyr- 
och bostadshuset med en linsapparat 
som 1890 ersatte trätornet från 1863. 
Där berättade Dan om byggnadens his-
toria och om hur livet kunde te sig på 
en så avsides och enslig fyrplats som Eg-
gegrund under 1920-talet. Dans morfar, 
Konrad Häggroth var då fyrvaktare här 
och bodde tillsammans med sin fru Lin-
néa och döttrarna Iris och Britt på andra 
våningen. Linnea Häggroth hade även 
tidigare tjänstgjort som lärarinna på ön. 
Några av nymodigheterna då var telefo-
nen och radion som bidrog till att lätta 
något på den isolering som här rådde, 
särskilt vintertid. 

Avslutningsvis hälsade Anders oss 
välkomna att gå upp i den senaste och 
sedan 1933 lysande betongfyren, 26 m 
hög och med en linsapparat av fjärde 
ordningen i lanterninen. Från fyraltanen 
hade vi en fantastiskt fin överblick över 
fyrplatsen och över hela Eggegrund. Vi 
trodde att tre timmar som vi avsatt för 
besöket på Eggegrund var ordentligt till-
taget, men det visade sig att vi snart fick 
hasta tillbaka ner till båtarna. 

Ett särskilt tack från oss andra till 
Anders Nylund som noggrant planerade 
och ledde resan till allas belåtenhet.

Utsikt från ”nya” fyren. De första två
 fyrarna låg längst bort på skäret.
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Östergarnsholm 
- händelser vid fyrplatsen under andra världskriget

Tom Karlberg, Stocksund

Nya utmaningar
Dags att packa ner bohaget i flyttlådor och kartonger. Tjänstgöringen som fyrvaktare 
på Ölands Södra fyr går mot sitt slut. Den lilla familjen Samuelsson: Torsten, hustrun 
Maja och sonen Bengt, 13 år, åker med bil och rälsbuss först till Färjestaden och 
därefter med färja till Kalmar för att där gå ombord på ångbåten till Visby. Torsten 
har blivit befordrad till fyrmästare på Östergarnsholms fyr från den 1 juni 1939. Tills 
vidare kommer hustrun och sonen att bo i Katthammarsvik, på fasta Gotland - en 
dryg halvtimmes båtresa från fyrplatsen - detta med tanke på bl.a. Bengts skolgång. 

Ännu är det ganska lugnt ute i Europa, visserligen börjar en del ”krigsskrammel” 
höras, men i Sverige och på Gotland är det lugnt. Torsten kommer mer och mer in i 
jobbet som fyrmästare. Som hjälp har han personal som redan tjänstgör på fyren, fyr-
vaktare Kalle Lindström och fyrbiträdet John Mattson. Arbetet den första månaden 
- det är ju sommar - var behagligt och gick i sin vanliga lunk, till i början av juli då en 
ångare från Helsingfors ”Notraco” går på grund utanför holmen. Vädret var klart men 
en dimma låg över land och kanske skymde sikten. Ångaren står hårt på grundet och 
man måste lämpa en hel del av trälasten överbord för att komma flott. Fartyget tätas 
och bogseraren Belos kan dra ångaren av grundet. Nog var det en del gotlänningar 
som tacksamt tog emot lite extra bräder, plank och timmer som flöt iland. 

Under sensommaren hördes rapporter på radion om ökade spänningar på kontinen-
ten. Tysklands ledare Hitler gjorde en del hårda uttalanden. Få trodde emellertid 
att det skulle komma till krigshandlingar. Men den 1 september gick tyskarna över 
gränsen och anföll Polen. Tysklands krig mot Polen var ett faktum. Andra världskriget 
hade börjat. Vilka konsekvenser skulle detta få för fyrfolket på Östergarnsholm?

Tidigare
Redan under första världskriget hade de boende på holmen fått känna på krigshand-
lingar. Värst var det den 2 juli 1915 då ryska krigsfartyg jagade en tysk stor minutläg-
gare, SMS Albatross, i farvattnen utanför Östergarn och besköt den hela tiden. En 
del projektiler hade sin bana över holmen så folket tog det säkra före det osäkra och 
tog skydd i en bergsgrotta, det så kallade Buckhulet. Östergarns-borna hade tur och 
klarade sig helskinnade från bombardemanget. Albatross gick in på svenskt vatten 
och sattes på grund något hundratal meter utanför Östergarn på den gotska kusten. 
Ett 30-tal tyska sjömän fick sätta livet till under beskjutningen. Resterande manskap 
och befäl (ungefär 150 man) blev internerade på Gotland och fick återvända, via 
fastlandet, till Tyskland först efter krigets slut.

De som är intresserade kan ta del av historien på museet i Östergarn eller i en ut-
märkt bok skriven av Svante Hedin som handlar om Albatross förlisning.
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Början av andra världskriget
Åter till september 1939. Militära myndigheter har planerat hur våra svenska kuster 
ska bevakas. Sjö- och luftbevakning får högsta prioritet. Fyrpersonalens ögon blir 
mycket viktiga. I slutet av månaden observerades vid fyrplatsen en gummibåt med 
två personer ombord. Det visade sig att en polsk ubåt - ”Orzel” - hade lyckats rymma 
från andra sidan Östersjön trots tyska och estländska vakter. Den polska besättningen 
tog helt enkelt två av vakterna med sig ombord och styrde mot den svenska kusten. 
När man befann sig några distansminuter utanför Östegarn lät man de två tillfånga-
tagna hoppa i en gummiflotte. De fick både proviant och pengar för ”hemresan” och 
till och med en flaska whisky. De lyckades ro eller paddla in till fyrplatsen, där de togs 
omhand av fyrpersonalen och fick mat och varma kläder. Som tack kanske de bjöd 
Torsten och hans medhjälpare på varsin whisky-grogg. 

Det tyska minutläggnings-
fartyget "Albatross" som 
efter att ha jagats av ryska 
krigsfartyg sattes på grund 
på svenskt vatten utanför 
Östergarn.             Vykort

Polska ubåten Orzel (Örnen)    Wikipedia

Ubåten Orzel for vidare mot Öresund 
och Nordsjön. Efter sex dagar nådde 
den England och kunde förena sig med 
de fria polska styrkorna. Orzel deltog i 
flera sjöstrider på Nordsjön och sänkte 
bl.a. det tyska trupptransportfartyget 
Rio de Janeiro utanför Norges sydkust. 
Trots att norska fiskebåtar räddade fler än 150 man så drunknade ett par hundra tyska 
soldater. I juni 1940 gick Orzel ett liknande öde till mötes. Förmodligen körde ubåten 
på en mina. Orzel med besättning försvann spårlöst.

Nu var det 1940. Nu var det bråttom
Luftbevakningsenheter hade utsetts. Östergarnsholm skulle vara en av många got-
ländska platser där Marinen och övrig militär skulle bevaka både land, luft och vat-
ten. Militärledningen informerade fyrmästaren om att ”husrum måste upplåtas till 
militär personal, baracker skall byggas”. - Vi tänker dessutom ”att på fyrens topp 
bygga ytterligare en våning! Högst upp tänker vi ha utrymme för sjö- och luftbevak-
ning”. Någon eller några månader senare var en påbyggnad klar på toppen av fyren 
- en byggnad över själva fyrbelysningen. 
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Militären sätter sin prägel på fyrplatsen. Plötsligt var fyrmästare Torsten Samuels-
son inte bara fyrmästare utan blev inkallad i marin tjänst och utnämndes till flagg-
styrman, men hade kvar, i stort sett, samma arbetsuppgifter. Kustbevakningsstation 
Kbs 53 hade tagits i bruk. Under åren fram till 1945 skulle ett 20-tal militärer vara 
förlagda på Östergarnsholm. 

Bevakning och rapportering till Gotlands militärledning gjordes dagarna i ända. Tele-
fon fanns sedan slutet av 30-talet. Lotsångaren Stockholm hade lagt ut telefonkabel 
till Katthammarsvik. Telefonapparaten var placerad i förstugan till boningshuset. Dit 
blev det mycket ”spring” så 1942 drog man in en kabel till fyrens vaktrum ”i och för 
luftbevakning”. 

Händelser 1941 - 1944
Oktober 1941 - Ryska militärer
Tyskland hade anfallit Sovjetunionen. En del ryska militärer försökte fly från krigs-
området i Baltikum. I fyrdagboken från en dag i början av månaden har noterats: 
Klockan 11 på kvällen ankom 8 ryska flyktingar, officerare och manskap, till fyrplat-
sen. De omhändertogs av fyrpersonalen och fick mat och lite begagnade kläder samt 
vila ut till nästa dag då fyrmästaren satte iland samtliga i Herrvik / Katthammarsvik 
där militära myndigheter tog över ansvaret för flyktingarna. 

Oktober 1943 - Mörk tid
Av en inspektion framgår att fyrmästaren inte bara gjorde väderobservationer för 
SMHA (Statens meterologiska - hydrografiska anstalt) utan också åt flyget. Flyget 
betalade bättre än vad SMHA gjorde - kanske för att varningsmeddelanden dessutom 
skulle sändas till flyget.

Östergarns fyr med överbyggnaden för sjö- och luftbevakning.
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Militären och fyrpersonalen hade sina 
plikter att sköta, men man hann också 
umgås, speciellt under alla mörka kväl-
lar, under höst och vinter. Mörklägg-
ningsgardiner var ett krav under krigs-
åren, så visst var det mörkt på holmen. 

Men lite uppmuntran kunde ske ibland. 
Ett suddigt fotografi från luciadagen 
1943 visar en bild med glada militärer i 
stjärngossestrutar. Bilden har undertex-
ten: Flottans glada gossar firar Lucia på 
Östergarnsholm. Fyrmästaren och hans 
fru bjuds på lussekaffe på sängen. Glada militärer uppvaktar fyrmästarfamil-

jen på lucia 1943.          Arkiv Karl Karlsson

Juni 1944 - Främmande flygplan
En natt upptäckte luftspanarna flygplan nordväst om Östergarnsholm. Planen släppte 
tydligen bomber över några fartyg långt ute till havs. Säkerligen en uppgörelse mellan 
två främmande nationer. Andra uppgifter säger att flygplanen var betydligt närmare 
land. Gotländska fiskare hade hört motorbuller och sett lysbomber och därefter sett 
sprängbomber. Fiskarna hävdade att en bomb hamnade bara något hundratal meter 
från fiskebåten. ”Vi hörde en kraftig smäll så att det slog lock för öronen”. Dessförin-
nan hade lysbomben lyst som ett eldklot i luften. Chockad men välbehållen kom 
emellertid fiskebåtens besättning i hamn. 

Juli 1944 - de första flyktingarna från Baltikum
I mitten av månaden kom fem civila flyktingar med motorbåt. Senare under somma-
ren kom ytterligare motorbåtar med lettiska flyktingar och till och med en bogserbåt 
med fyra båtar på släp med ett stort antal flyktingar. Fyrpersonalen fick gå ut åtskil-
liga gånger i sin tjänstebåt för att visa flyktingbåtarna den rätta vägen till Herrvik på 
Gotland, där militärer väntade. 

I slutet av månaden kom flera båtar och lade till vid Östergarnsholm. Fyrpersonalen 
utspisade och logerade ett stort antal estniska flyktingar. I vissa fall kastade flyktingar-
na sina militära kläder och brände upp dem. Fyrpersonalen fick skänka gamla kläder 
så att flyktingarna kunde komma ”något så när” påklädda till fasta Gotland och där 
hävda att de var civila flyktingar då den svenska militären frågade. 

HS 126 B-1 / 6A+NL 13
8/10 1944 Herrvik

Oktober 1944 - Flykt i flygplan
Vid halv femtiden den 9 oktober flög 
ett utländskt flygplan in över Öster-
garnsholm. Det cirklade över holmen 
och över Östergarn flera gånger innan 
det landade i en rågåker i Rodarve på 
Gotland. En lettisk officer och en menig 
hade lyckats fly från tysk tjänst. 
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November 1944 - De sista flyktingarna anländer
Flera flyktingbåtar passerar Östergarnsholm på väg in till Herrvik - tre motorbåtar, 
sju andra båtar, en större båt med ett 30-tal flyktingar - alla får anvisningar av fyrper-
sonalen. Den sista flyktingbåten för året anländer den 9 november. Nu är det ordent-
ligt kallt så det gäller att snabbt få in de flyende, och ibland stelfrusna personerna, i 
värme. De får mat och husrum för natten av fyrpersonalen.

Under sommaren och hösten har hundratals flyktingar tagit sin tillflykt till Öster-
garnsholm och till Herrvik på Gotland. Det totala antalet flyktingar som kom till 
Gotland under åren 1943 och 1944 var cirka 11.000 (över 6.000 estländare, 4.000 
letter och några hundratal litauer). Totalt till Gotland, Öland och svenska fastlandet 
kom ungefär 35.000 baltflyktingar. 

Snart är kriget slut 
Maj 1945 - Tyska militärer kommer till Gotland
För att komma undan ryssarna, fångenskapen och den kommunistiska diktaturen var 
det en del tyska militärer som flydde från de tidigare baltiska staterna. De flesta kom i 
dåliga båtar till olika platser på Gotland, några kom säkert vägen via Östergarnsholm 
och in till Gotland. Totalt tog den gotländska militären emot 600 tyska soldater som 
flydde från andra sidan Östersjön. Samtliga kommer senare att interneras på svenska 
fastlandet i väntan på bl.a. utvisning.

Maj 1945 - Kriget är slut
Nog firas det rejält på Östergarnsholm, precis som på övriga platser i Sverige. Den 
militära personalen börjar packa ihop. Överbyggnaden på fyren rivs. Barackerna får 
emellertid stå kvar tills vidare. 

De sista flyktingarna anländer.                                      Arkiv: B G Holmert
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Torsten, flaggstyrman och fyrmästare, blir nu återigen 
ordinarie fyrmästare. Tjänstgöringen på Östergarns-
holm börjar närma sig sitt slut och i april 1946 lämnar 
han och familjen holmen för en annan ö - Torsten är 
utsedd till fyrmästare på Ölands Norra fyr och denna 
fyr ligger på en egen ö, bara ett par hundra meter norr 
om egentliga Öland. Här kommer Torsten att tjänst-
göra till sin pensionering i september 1960. 

Fyrmästare Torsten Samuelsson

Några fakta om fyrarna på Östergarnsholme
Under årens lopp har flera olika fyrar lyst över Östergarnsholme. 
Fyrpersonal har funnits på holmen under åren från 1817 till 1965. 

1. Första fyren uppfördes på västsidan av ön år 1817. Vitrappat bastant fyrtorn med 
en stor lanternin för täckt stenkolseld, senare blev det lins och fotogenlampa.

2. År 1849 byggdes en provisorisk fyr (när den första fyren byggdes om). Det blev 
en öppen fyr med stenkolseld enligt Polheimers princip. 

3. Ny fyr byggdes och togs i bruk 1919 på östra delen av holmen. Fyrens höjd blev 
28,5 meter. Fyren automatiserades och avbemannades 1965. Karaktär LFl(2) 
WR 15s. Lysvidd 16,5 M.

4. Samtidigt som den nya fyren togs i bruk byggdes en mindre AGA-fyr med järn-
kur på holmens västra udde. 

Östergarn Västra byggd 1817 till vänster 
och den provisoriska fyren av Polheimers 
typ byggd 1849.        Foto: Esbjörn Hillberg

Östergarn Östra byggd 1919. 
Foto: UV
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Man kan knyppla en Fyr!
Ingrid & Göran Sernbo

Varje sommar håller Iris Löw Sommarkurs i Bild-
knyppling på Grebbestads Folkhögskola. Varje års 
elever arbetar utifrån olika teman, såsom ’Svenska 
Fyrar gärna från Bohuslän’ eller ’Sjösäkerhet till lands 
och sjöss’. Varje elev väljer ett motiv och gör sin egen 
tolkning i en bildknyppling. En skiss översättes till 
ett knypplat verk som tillvaratar de färger, linjer och 
ytor man skissat. Det färdiga arbetet blir då en högst 
personlig tolkning på det givna temat. Iris visade på 
en utställning i Lindome Hantverksstuga i oktober 
2021 upp elevarbeten från sina kurser. En illustrativ 
hummer från temat ’Havets Läckerheter’, men fram-

för allt bildknypplingar på fyrar, båkar och sjömärken. En fyr kan även knypplas som 
en tredimensionell modell med belysning. Varje fyr på utställningen hade en kort be-
skrivning och Iris berättade att hon fått inspiration och fakta från Fyrsällskapets hem-
sida och Fyrwiki.  ”Jag har lärt mig mycket om fyrar och de är mer intressanta nu”.



43

Efterlysning

Postväskan på Sandhammaren
Vid rivning av ett förråd på Sandhammarens fyrplats på 1960-talet städades en del 
prylar bort och hamnade hos en privatperson. Den ena var en läderväska i grovt läder 
med axelrem. Facket är låsbart med en slå och hänglås. (Låset saknas.). Väskan är 30 
cm bred och 25 cm hög.

Väskan lämnades nu till fyren och sägs vara en postväska tillhörande fyrplatsen. Nu 
undrar vi om någon har något att berätta om väskan. Var det vanligt med postväska 
på våra fyrplatser? Hur fungerade postgången på ensliga platser?

Föreningen Sandhammarens Fyrplats
Ingrid Monthan
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Ny serie om Sveriges fyrar i P1 nu i sommar

Många har längtat efter fler program om svenska fyrar i radio och TV. Och 
till sommaren kommer faktiskt en radioserie i vilken tio svenska fyrplatser 
presenteras.

Marianne Brus, legendarisk före detta fyr-
mästare på Understen är en av dem som 
kommer att höras i den nya radioserien 
”Svenska fyrar”. I februari fick hon besök 
av radioproducenterna Peter Gropman 
och Mats Carlsson-Lénart

Det är produktionsbolaget Iris Media som gör den nya serien i P1. Arbetsnamnet är 
”Svenska fyrar” och inspelningarna pågår nu hela våren.

– Vi besöker fyrplatser längs hela den långa svenska kusten - från Bottenviken till 
Skagerack, förklarar producenten Peter Gropman. Ambitionen är att ge en bild av 
fyrarnas betydelse och livet förr på fyrplatserna men även hur fyrarna bevaras och 
lever vidare idag och vad de betyder för människor i vår tid.

– Inte minst satsar vi på att intervjua intressanta personer; de sista kvarlevande fyr-
vaktarna, människor som vuxit upp på fyrplatser och sådana som insett värdet i att 
de gamla fyrplatserna ska få finnas kvar, säger Peter Gropman.

Medverkar i ”Svenska fyrar” gör även Mats Carlsson-Lénart som skrivit många artik-
lar i Blänket under årens lopp.

–Jag försöker bidra med lite fyrkunnande och inte minst en del starka berättelser ur 
fyrhistorien. Det är väldigt roligt att få vara med och göra den första riktiga radiose-
rien på riksnivå om våra fina fyrplatser, säger Mats Carlsson-Lénart.

      Redaktören

Har du bytt adress
eller ändrat andra kontaktuppgifter? Anmäl detta snarast till Svenska Fyrsällska-
pet, e-mail: medlem@fyr.org eller tel.: 08-710 3333. 
Tänk särskilt efter om din mailadress fortfarande är rätt.

      Redaktören
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Lite om omslagsbilderna

BOVBJERG FYR

1877 anlades fyren som är byggd i tegel och har kalkats i en 
rödlila färg. Lanterninen försågs med en trumlins av 1:a ord-
ningen med en 5-vekig Carcelbrännare. Denna ersattes 1904 
av en fotogendriven brännare av Lux-ljustyp och man övergick 
samtidigt från fast till intermittent sken alstrat av en rotator. 
1975 gjordes en omfattande renovering. 
1976 brann fyrmästarbostaden ner men byggdes upp igen året 
därpå.

ÖSTERGARN ÖSTRA

Fyren i form av ett runt betongtorn anlades 1918. Den ritades 
av Gustaf Getrén och F. Lundeberg. Lanterninen försågs med 
en 3:e ordningens dioptrisk lins indelad i 5 fack om 72°.
1920 installerades en mistsirén som 1958 byttes ut mot en ty-
fon. 
1921 byttes trumlinsen mot en omgåede planlins. 
I samband med elektrifieringen 1964 automatiserades fyren 
och samtidigt avbemannades den. 

    Saxat ur Fyrwiki

Påminnelse om Årsavgift 2022

Det är flera som ännu inte har betalat sin årsavgift för 2022. Vi hoppas att 
ni genom denna påminnelse gör det snarast. För de som inte betalar sin 
avgift är detta nummer av Blänket det sista numret man får.

Årsavgiften betalas in på vårt Bankgiro-konto nr 5401-9344 som endast används 
när man betalar sin årsavgift. För att du skall kunna betala och vi identifiera din 
betalning måste du ange det unika OCR/Referensnr som fanns på den talong som du 
fick i årets första nummer i januari. Om du saknar detta nummer eller vill sluta som 
medlem maila medlem@fyr.org eller ring 08-710 3333.

De som bor i Sverige betalar för enskild medlem 200:-, institution/förening 250:- 
och företag 1000:-. De som bor utomlands måste dessutom addera 100:- (extra 
porto) till beloppen ovan.
Ni får gärna betala via: IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818 och Bic/Swift-code 
HANDSESS.
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Till Esbjörn Hillbergs Minne

Svenska Fyrsällskapet har beslutat att inrätta projektbidrag till minne av dess 
grundare Esbjörn Hillberg. Syftet med bidragen skall vara att främja beva-
rande, 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.

eller

Christian 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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Revisionsrapport

Till Årsmötet i Svenska Fyrsällskapet, org.nr 802439-0216

Vi har granskat det förenklade årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning för år 2021.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår 
revision.

Vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att det 
förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I 
en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning 
av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens 
stadgar.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Förenklade Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens 
stadgar eller årsmötesbeslut. Vi tillstyker att årsmötet beviljar dem ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.
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Klubbmärken, tröjor, m.m.

Du kan beställa nedanstående artiklar genom att kontakta 
Ulla Hillberg på email: ulla@hillberg.com alternativt 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 ut-
rikes 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 (XL, XXL), 160:- (till-
läggsporto utrikes 20:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam (XL, XXL) 

(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:-) 



49

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

Styrelse
Ordf. Jan Olsén, Boda Byväg 13, 139 90 Värmdö, tel. 0706-223137
v.Ordf. Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
Sekr. Björn Hedberg, Sankt Sigfridsg 83B, lgh 1302, 412 66 Göteborg, tel 0705-335822
Kassör Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0703-539550
 Tomas Berglund, Södra Majorsgatan 3, 903 36 Umeå, tel. 0705-455828
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
 Christian Lagerwall, Hörngatan 20, 602 34 Norrköping, tel. 0723-151676
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Blänket - Redaktion
Redaktör Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
 e-mail: maria.elsby@gmail.com
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139

Hemsida/Sociala medier
Sammank. Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
 e-mail: a-lo@telia.com
 

Fyrlexikon/Fyrwiki
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 e-mail: leif.e.elsby@gmail.com

Fyrpersonal
 Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
 e-mail: maria.elsby@gmail.com

Internationella fyrdagen
Sammank. Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302
 Tomas Berglund, Södra Majorsgatan 3, 903 36 Umeå, tel. 0705-455828
 Gay Thelander, Bagarevägen 14, 294 38 Sölvesborg, tel. 0768-464827

Programkommitté Stockholm
Sammank. Christer Nettelbladt, Högbergsg. 83 lgh 1404, 118 54 Stockholm, tel 0708-855175
 Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, tel. 0708-187897
 Hans Falk, almagrundet@bahnhof.se, tel. 0706-935011
 Christian Lagerwall, Hörngatan 20, 602 34 Norrköping, tel. 0723-151676
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 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. Vakant
 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, Svartbäcksgatan 123, 753 34 Uppsala, tel. 0702-727159
 Kristina Söderlind Rutberg, S:t Olofsgatan 50B, 753 30 Uppsala, tel. 018-126625

Revisorer
Revisor Ulf Sörvik, Mölndalsvägen 27, 412 63 Göteborg, tel. 0736-731030
Revisor Johan Rosén, Doktor Forselius gata 26, 413 26 Göteborg, tel. 0706-101219
Rev.suppl. Heléne Abenius, Ryggebol Byväg 12, 443 61 Stenkullen, tel. 0734-193905

Valberedning
Sammank. Anders Unosson, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 0706-295786
 Nisse Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0703-282530
 Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 0705-545151
 Per Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0705-822372
 

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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Östergarn Östra
Foto: Esbjörn Hillberg


