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HEJ ALLA GLADA FYRÄLSKARE

Hoppas att alla haft en fin sommar och en bra början på hös-
ten som också inneburit något eller kanske flera fyrbesök. Vi 
har fått trevliga rapporter från ett stort antal fyrplatser om att 
besökarna har varit många. Det värmer ett gammalt fyrhjärta.

Omfattande arbeten sker med fyrsystemet i våra farleder på 
både ost- och västkusten. Norrlandskusten har också fått sin 
beskärda del. Många fyrar byts ut eller renoveras. Själv har 
jag åkt i alla lotsleder inom Stockholms, Landsort, Bråviken 
och Arkösundsområdet och glatt mig åt att alla SSA (sjö-
säkerhetsanordningar) är i mycket gott skick. Många fyrar 

har renoverats eller bytts ut mot en modernare och mer stryktålig konstruktion. De 
fyrplatser som är statliga byggnadsminnen jobbas det också med. På en del platser är 
det omfattande arbeten. Allt detta värmer också ett gammalt fyrhjärta.

Inom Svenska Fyrsällskapet händer det också mycket:
•	 Fyrwiki fortsätter att uppdateras. Här finns all känd kunskap om vårt fyrsystem.
•	 Fyrpersonalregistret fylls på hela tiden. Vi har fått en hel del nya uppgifter.
•	 Blänket-redaktionen jobbar mycket med våra fyra nummer.
•	 Vår hemsida uppdateras löpande.
•	 Internationella fyrdagen avlöpte mycket väl. 58 fyrplatser var öppna och gladde 

många.
•	 Våra lokala programkommittéer jobbar på med att ordna olika publika verksam-

heter. 
•	 Vi jobbar vidare med att få fler mindre utställningar vid våra fyrplatser.
•	 Vi jobbar också med informationsmaterial och avser nytrycka en del under vintern.
•	 Det finns också möjlighet att köpa diverse fyrsaker. Se bak i Blänket.

Vi har haft en träff med SMTM (Sveriges maritima och transporthistoriska muséer) 
Erfarenheter ifrån Fyrforum på Gotland och ett nytt fyrforum i maj 2024 var agendan. 
Denna gång tänkte vi vara på Öland där det finns många spretande behov i besökandets 
tecken. Det händer mycket i våra farleder och utmed kusterna. Det finns m.a.o. mycket 
att prata om och då kan det vara läge att alla olika intressenter träffas så att vi får ett 
gemensamt mål.

Vi har också deltagit i nyinvigningen av Kapelludden. Spännande träff då alla myndig-
heter och organisationer som har med fyrsystemet att göra deltog. Blev bra prat om 
framtiden. Se separat artikel i detta nummer.

Det var allt för stunden
Med vänlig fyrhälsning
Janne Olsén
Ordf. Svenska Fyrsällskapet
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Redaktörens ruta
 
Med risk för att upprepa mig så måste jag ändå säga att tiden går väldigt fort. När 
jag skriver detta så är det fortfarande om inte sommar så fortfarande höstvarmt. 
Vem vet kanske är det t.o.m. snö när du får Blänket i din hand. 

Hur gärna jag än skulle vilja så kan jag bara inte förbigå det som hände med 
förra numret av Blänket, d.v.s. tryckeriets misstag att använda obestruket istället 
för bestruket papper till omslagssidorna. Färgkorrekturet jag fick och godkände 
var helt OK. Gissa om jag fick en smärre chock när jag öppnade kartongen 
med färdigtryckta exemplar. Usch så trist det såg ut! Omslaget är så att säga 
ansiktet utåt och skall inbjuda till läsning. Så var inte fallet! De färgmättade 
omslagsbilderna var matta som om man dragit en grå hinna över dem. Min första 
tanke var att hur kan man rätta till detta så att medlemmarna får en fullgod 
produkt. Blänket hade redan gått till posten så där var inget att göra. 

Jag är så gammal att jag anser att den som gjort ett fel får ta sitt ansvar för det. 
Kontakt togs med vår alltid hjälpsamme man på tryckeriet. Jag föreslog ett kor-
rekt nytryck av omslaget som tillsammans med ett förklarande brev från trycke-
riet skulle skickas ut till medlemmarna. Vår kontaktperson stämde av med sin 
chef och fick hans godkännande. Heder åt företaget som ville göra bästa möjliga.

Många av er hade kanske inte ens upptäckt fadäsen, men ett antal hörde 
omgående av sig, påpekade felet och undrade varför vi hade bytt till detta trista 
utseende. Trist både för den som ser det och för fotograferna som ställt sina bilder 
till förfogande och sist men inte minst för mig som hade jobbat i månader för att få 
fram en fin produkt. Så kom då brevet med förklaringen i medlemmarnas händer. 
Det var då det verkligen satte igång med mail och telefonsamtal från uppbragdta 
miljövänner. En del väldigt otrevliga. För mig som under alla år som redaktör i 
stort sett bara fått uppskattande kommentarer var detta en helt ny och synnerligen 
obehaglig upplevelse. Det kändes nästan som om jag bidragit till jordens undergång 
när min avsikt bara varit att det skulle bli så bra som möjligt för medlemmarna.

Sedan kom sista delen i "3-stegsraketen". Det var tack från glada medlemmar 
som uppskattade nytrycket och hade bytt ut omslaget, som orsakat så mycket 
rabalder, till det nya. Nu är det lugnt igen och jag är en erfarenhet rikare. 

Inte mycket utrymme kvar som jag kan utgjuta mig om Blänkets innehåll, 
men jag vill ändå ta upp några artiklar. Missförstå mig rätt, alla artiklar är viktiga 
och lika välkomna, men dessa två är unika på sitt sätt. Anton Löfs "Litteraturens 
fyrtorn och brinnande bibliotek" var ett helt nytt grepp. Visst greps man av en 
iver att kolla böckerna som togs upp, gamla som nyare. Ralf Carlsson gav oss 
en inblick i att man kan titta åt öster men ändå se åt väster. Låter nästan som 
Joe Labero. Ralf är pensionerad lektor i biologi och geografi vid Åland lyceum i 
Mariehamn och unik genom att han inte är medlem i Svenska Fyrsällskapet men 
ändå ville skriva i Blänket. Man måste inte vara medlem för att bli publicerad i 
vår tidskrift, men ofta blir artikelförfattarna medlemmar efteråt.

Trevlig höst och tack för era artikelbidrag!
      Maria Elsby
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Fyrpersonal och sjömän i fyrmästare 
Axel och Sofia Hammarströms familj

Göran Oljeqvist

Min mormors far, fyrmästaren Axel Hammar-
ström (1849-1915), började sin anställning vid 
Lotsverket 1877 och sin tjänstgöring som fyr-
mästare vid Simpnäsklubbs och Näskubbens 
fyrplats 1886. 1914 pensionerades han och 
flyttade med hustru Sofia och hemmavarande 
barn till nuvarande fastighet Simpnäs 1:63 i 
Vika på Björkö i Norrtälje kommun. Den lig-
ger i början av vägen ut till Finnala stenbrott 
på Stora Änklingen. Fastigheten har sedan dess 
tillhört vår släkt. F.n. bor 4-7 generationen 
"Hammarström" där.

Axel och Sofia Hammarström

1907 började Stockholm stad brytning av gatsten och annan sten till pågående re-
noveringsarbeten i Stockholms innerstad. En brytning som pågick till 1920 och som 
var helt avvecklad 1923. 1908 bildade stenhuggare och bybor i Simpnäs en handels-
förening för att underlätta anskaffningen av nödvändiga livsmedel. Det var livsmedel 
såsom mjöl, socker, sill, korv, öl, m.m.. Fyrmästare Axel Hammarström, stenhuggare 
Robert Andersson, sprängarbas A Bergman och dykare Lindgren ingick alla i den 
första interimsstyrelsen. Utlämning av varor sköttes under några timmar någon dag i 
veckan av Hammarströms äldsta dotter Anna. 

Axel och Sofia Hammarström fick tre döttrar och sju söner. Axel avled 1915 och 
Sofia 1931.  

Dottern Anna gifte sig med hemmansägare August Karlsson i Marum. De fick en 
son, Karl-Axel 1915. Anna dog när Karl-Axel var fyra år. Han kom därför i huvud-
sak att växa upp i Vika hos sin mormor 
Sofia Hammarström. Karl-Axel Karlsson 
och hans hustru Karin förestod handels-
boden i Marum 1944-49 och fortsatte 
sedan som handlare i Norrtälje. 

Sonen Fredrik Hammarström var sjö-
man och dog 18 år gammal i gula febern 
i Pará i Brasilien. Han var då mönstrad 

Anna och August Karlsson med sonen 
Karl-Axel på hemmanet i Marum.
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som steward på en svensk båt. Alla dog utom 2:e styrman. Fredrik ligger begravd i 
Pará.

Sonen Axel Vilhelm Hammarström var sjöman och fyrbiträde. Han var gift med 
Alma f. Norberg. De hade två söner Tore och Börje. Båda föräldrarna dog tidigt. Vil-
helm efter att ha spolats överbord från en lotsbåt och hamnat i propellern. Alma dog 
ett år senare år 1914. Tore adopterades av familjen Malmer och Börje växte upp hos 
sin farmor Sofia Hammarström i Vika. 

Vilhelm tjänstgjorde som fyrbiträde på fyrskeppet Kopparstenarna norr om Gotska 
Sandön  1910 – 1913.

Sonen Karl Gustaf Hammarström var gift med Malin från 
Gryts skärgård där hennes far var lotsförman. De hade bar-
nen Maud och Mauritz. 

Gustaf antogs i lotsverket 1904. Han tjänstgjorde på lots-
verkets fartyg Stockholm, som fyrbiträde och fyrvaktare vid 
fyrplatsen Söderarm/Tjärven och slutade som fyrmästare 
vid Svenska Högarna. Sammanlagt blev det 32 år på Söder-
arm/Tjärven och sju vid Svenska Högarna. 

Malin hade som husmor en slitsam tid på de isolerade fyr-
platserna. På Söderarm lyckades hon ändå anlägga en liten
trädgård i lä av en strandnära klippa.

En stor del av familjen Hammarström utanför bostaden i Vika 1922.
Stående fr vä: Jacob, Otto, Agnes, Maria, Gerda, Axel L. 
2:a raden: Nils, Sofia, Greta och Börje. Längst fram: Olle och Sven.

Gustaf och Malin på
Gräddö Asken 1901.
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Som ung hade Gustaf seglat på fullriggare. Under tiden i havsbandet var han en ivrig 
sjöfågelskytt och en entusiastisk säljägare. Under pågående säljakt hände det att han 
själv hamnade i vattnet mellan isflaken. Gustaf verkade även som bärgare. Han bär-
gade plank, bräder, ved och vrakdelar från fartyg som förlorat last i hårt väder eller 
strandat när det var som värst.

Gustafs och Malins strävsamma liv uppmärksammades vid jämna bemärkelsedagar 
i den lokala pressen. När Gustaf pensionerades bosatte de sig på Gräddö Asken norr 
om Rådmansö.

Gustaf och Malins son Mauritz Hammarström tjänstgjorde som kock, fyrbiträde och 
fyrvaktare på fyrskeppet Svenska Björn och som fyrvaktare vid Söderarm/Tjärven.

Dottern Maria, min mormor, var gift Lindhe. Min morfar Axel Lindhe började vid 
Smålands husarer i Eksjö och tjänstgjorde senare vid svenska legationen i Berlin där 
han träffade min mormor. De flyttade till Stockholm där Axel arbetade som avdel-
ningschef hos bokförlaget Norstedts. De fick två barn Greta och Sven. Dottern, min 
mamma, Greta gifte sig med Gustaf Oljeqvist och fick mig och mina två systrar Gun 
och Ulla.

Sonen Karl Otto Hammarström tjänstgjorde på lotsångaren Vega, som fyrbiträde vid 
Söderarm/Tjärven, på fyrskeppet Svenska Björn och som fyrbiträde och fyrvaktare vid 
Faludden på Gotland. Enligt egen uppgift tidvis även vid Hoburgen och Närs fyr på 
Gotland. Otto var sammanboende med sin hushållerska Signe 
från Kalmar. De återvände till Simpnäs när Otto pensionerades.

Sonen Carl Jacob Hammarström var gift med Agnes. De bodde 
i Djursholms Ösby. Jacob arbetade som maskinchef på Stock-
holms hamns Isbrytaren II som nu ligger vid Wasa muséet på 
Djurgården i Stockholm. Han arbetade även till och från som 
maskintjänstchef på W-bolagets Storskär. Jag minns honom 
från den tiden. Han och Agnes besökte även lite då och då 
mina morföräldrar i Simpnäs. De fick två söner Nils och Olle.

Gustaf bland sjöfåglar, hund och båtar på Söderarm.
Till höger sonen Mauritz vid 18 års ålder. 
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Dottern Gerda Sofia Hammarström bodde hela tiden med sina 
föräldrar.

Sonen Nils Hjalmar Hammarstöm (till vänster) dog i scharla-
kansfeber under sin värnplikt i Flottan, 21år gammal. Han är 
gravsatt i Marum tillsammans med sina föräldrar och några av 
sina syskon. 

Sonen Carl Valdemar Hammarström var gift med Hildur. De 
hade två barn och bodde i Stockholm.

Sofia Hammarströms brev den 23 november 1916 till dottern Maria
Från Vika höll Sofia Hammarström kontakt med hela sin familj. Sammanhållningen 
var god. Några av barnen hade flyttat ut när de lämnade Näskubben och övriga följde 
successivt efter. Det var inte alltid helt lätt för Sofia att få tag i nödvändiga livsmedel 
vilket framgår av citaten nedan.

Maria och Axel Lindhe bodde vid den här tiden i Stockholm. Gustaf och Otto tjänst-
gjorde vid Söderarm/Tjärven och Anna och August bodde med sonen Karl-Axel på 
Strömsbacken.

”Kära Maria ….. Gustaf har inte varit hemma, han kom inte längre än till Tjocköbå-
tarna som inte gick så att han kunde komma tillbaks när han skulle vara tillbaks igen. 
Karl talte väl om hur vi rusta med jorden, gjorde rabatter och satte vinbärsbuskar. Sedan 
när han rest …..

 …… en lång tid som vi inte haft annat än salt strömming och torsk ... men nu gud vare 
lov har jag mat igen. Nu går jag till Marum en gång i veckan efter mjölk och smör …. 
så har jag fått en låda mat från Söderarm från Otto och Gustaf. Två stora fläskstycken 
….med sagogryn och ärtor därtill, gud välsigne mina pojkar. Vi har nya sockerkort tre kg 
i månaden. Nu har jag mjöl, August har köpt en halv säck åt mig i Nysätra det räcker i 
vinter. Jag får betala 3 kr för smör hos Anna. Hon begärde femton öre för mjölken men då 
sa August att det var ingen i Marum som tog mer än fjorton…..    Mor ” 

Föräldrarna och fyra av barnen är nu gravsatta på kyrkogården i Marum. Familjegrav-
stenen upptar även sonen Vilhelms namn. Även Anna och August är gravsatta och 
har en gravsten där. 

Till vänster Näskubbens fyr och 
bostadshus 1939.

Till höger Näskubbens fyr 2022. 
Bostadshuset och den gamla fyren 
revs 1948.

Intill fyren står artikelförfattarens 
dotter Paulina som tillhör 5:e 
generationen "Hammarström".
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Simpnäsklubb 1913-1914. 
Fyr med bostadshus byggt 1869.
Agnes, Maria och Anna Hammarström 
och troligen fyrbiträdet Lindström och 
fyrvaktaren Wimmelberg. 

Simpnäsklubb med nya fyren byggd 1944. 

Söderarm aug 1922. Familjen Gustaf och Malin Hammarström med barnen Maud 
och Mauritz. Familjen Maria och Axel Lindhe med barnen Greta och Sven. Familjen 
Jacob och Agnes Hammarström med barnen Nils och Olle. Otto Hammarström och 
Gerda Hammarström

Fr vänster: Maud, Gerda, Otto, Agnes, Maria, Jacob. 
Framför Jacob står Sven, Greta och Olle.  
Sittande Gustaf, Malin, Axel L o Nils.
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Simpnäsklubbs och Näskubbens fyrplats
Under 1760-talet byggdes båkar/kummel (fasta sjömärken utan fyrljus) på bl.a. Arhol-
ma, Högskär och Simpnäsklubb för att underlätta identifiering och angöring från sjön.

År 1849 byggdes en angöringsfyr och ett bostadshus för fyrpersonal vid Näskub-
ben. Fyren ersattes 1933 av nuvarande betongfyr. Den gamla fyren och tillhörande 
bostadshus revs 1948. Under åren 1892, 1920 och 1932 hade då nya bostadshus suc-
cessivt uppförts åt fyrmästaren, fyrvaktaren och fyrvaktarbiträdet och deras familjer. 
Fastigheten är numera uppdelad och såld.

År 1869 ersattes båken/kumlet på Simpnäsklubb av ett kombinerat fyr- och bostads-
hus. Personal från Näskubben svarade för bemanningen även av Simpnäsklubb.

Lots- och fyrverksamheten var från början ett ansvar för Sjöförsvarsdepartementet. 
År 1873 gick det över till Lotsstyrelsen och 1956 till Sjöfartsstyrelsen. Sedan 1969 
har nuvarande Sjöfartsverket hela ansvaret.

Kustområdet var indelat i lotsfördelningar och lotsdistrikt. Simpnäsklubbs och Näs-
kubbens fyrplats ingick i Stockholms lotsfördelning och senare i Mellersta lotsdistrik-
tet. Chef för fördelning och distrikt benämndes ”lotskapten”. 

Fyrmästare Axel Hammarstöms brev år 1903 
” Till Lotskapten” ang väg till Näskubbens fyrplats
I brev den 5 dec 1903 "Till Lotskapten" angående väg mellan Näskubbens fyrplats och 
Simpnäs by nämner Hammarström att han talat med kapten J A Johansson i Öster 
Edsvik. Johansson lär då ha sagt att han uppburit arrende för fyrplatsen, enligt samma 
kontrakt som Erik Ohlsson i Simpnäs gjort sedan 1850, till 1881 då Kungl Lotsstyrelsen 
köpte platsen. Vid överlåtelsen till Lotsstyrelsen hade inget nämnts om väg till fyrplatsen. 
Kapten Johansson hade haft uppfattningen att när ingen väg var utprickad på kartan så 
fanns det ingen väg upplåten till fyrplatsen. Emil Smith var då lotskapten i Stockholm.

Erik Ohlsson f. c:a 1812 växte upp i Simpnäs Östergård. Han gifte sig 1844 med 
Anna-Brita Mattsdotter, dotter till riksdagsmannen Matts Pehrsson i Öster Edsvik. 
Erik var då huvudredare för bl.a. galeasen Enigheten. Erik och Anna-Brita fick inga 
barn och Erik dog 1858 i lungsot. När Erik dog tog Anna-Brita över som redare. 1864 
gifte hon om sig med Johan Alrik Johansson som då var skeppare på Niord. 1871 flyt-
tade de till Öster Edsvik där de uppfört en ny mangårdsbyggnad på mark som Anna 
Brita ärvt efter sin far Matts Pehrsson. 

Enligt protokoll från år 1877, ”Protokoll, hållet vid uppmätning mm af platsen för en 
lotsstuga på skäret Lilla Enklingen och platsen för Näskubbens Fyrinrättning och Fyr-
vaktarens uthus”, infann sig kommissionslantmätare J A Wallquist  på ovannämnda 
platser, belägna på ägorna till Simpnäs by i Wätö socken och Bro och Wätö skeppslag 
för att, efter ansökan från Kungl. Lotsstyrelsen, uppmäta och med biträde av två gode 
män värdera nämnda två platser. Kallade var ägaren J A Johansson och lotsfördel-
ningschef kapten Axel Dalman, kapten Dalman som ombud för Kungl Lotsstyrelsen, 
samt hemmansägarna Jan Ersson i Norrveda och Matts Mattsson i Rosättra, som gode 
män. Båda platserna värderades till 300 kr vardera.
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Kungl Majt tillät genom nådigt brev den 31 december 1877 det tilltänkta köpet. 
Tingsrätten avslog dock lagfartansökan för lotsstugan på Lilla Änklingen.

Den 23 juli 1880 medgav Kungl. Majt rätt till expropriering av såväl området för 
lotsuppassning från Källskären som för tomtplats åt Näskubbens fyr med hänvisning 
till förordningen från 1866 om jords- och lägenhetsavstående för allmänt behov.

Den första angöringsfyren byggdes 1849 vid Näskubben med ett bostadshus för fyr-
personalen. Den ersattes 1933 av nuvarande betongfyr. Den gamla fyren och tillhö-
rande bostadshus revs 1948. 

Näskubben 1913-14.
Fr vä: Agnes, Anna, Maria, Axel H, 
Gerda och Axel L.

Under åren 1892, 1920 och 1932 hade 
då successivt nya bostadshus uppförts åt 
fyrmästaren, fyrvaktaren och fyrvaktar-
biträdet och deras familjer. Personalen 
växeltjänstgjorde vid Simpnäsklubb och 
Näskubben enligt ett rotationssystem på 
samma sätt som man gjorde vid Söder-
arm och Tjärven.

Bostadshus med lanternin på taket upp-
fördes 1869 på Simpnäsklubb och ersat-
te då tidigare kummel där. Nuvarande 
fyr byggdes 1943. Tidigare bostadshus 
med lanternin togs bort 1955.

Axel Hammarström
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Fler fyrar men färre besökare vid årets fyrdagar

Inför årets fyrdagar var väderleksutsikterna inget vidare. Två fronter och ett låg-
tryck som skulle passera norrut längs östkusten. Dessutom låg ett djupt lågtryck 
över Norska havet. I år var 55 fyrar öppna och man kunde vänta sig en återgång till 
vanliga besökssiffror. Tyvärr blev antalet besökare färre än förra året, 5003 besökare 
noterades. Om man kan skylla det på väderutsikterna eller ej vet jag inte. Men flera 
fyrar anmälde att de måste ställa in p.g.a. prognos om dåligt väder. Jag har också fått 
in rapporter om många trevliga arrangemang runt om i Sverige.

Storjungfrun hade sin fyrdag den 17 juli. Man rapporterar vackert väder med 
mycket god sikt. Att avnjuta utsikten över ett kustlandskap utgör en av skönhetsupp-
levelserna i ett fyrtorn. Själva fyrdagen bjöd på annat väder. Det regn som föll i öster 
kompletterades av dimma längre norrut, t.ex. hade Gåsören en sikt på 150-200 m. 
Inte stor möjlighet att njuta av utsikten då. Söderarm, den vackra fyren vid infarten 
till Stockholms skärgård från Ålands hav, hade sitt vanliga gedigna arrangemang med 
deltagande av Kustbevakning, lotsar, Sjöräddning och Sjövärnskår. Grynge hade ett 
fint arrangemang med tändning av de gamla kolfyrarna, föredrag om hur landhöj-
ningen har förändrat landskapet, uppstart av den gamla råoljemotorn som drev det 
elektriska fyrljuset för att sedan avsluta med att hissa upp de gamla fotogenlyktorna. 
Man fick alltså se tre generationers fyrteknik. Nidingens Vänner firade fyrdagen ihop 
med Bråtavikens båtsällskap. Man berättade att Nidingen anlades 1624 men blev 
Sveriges första fyr 1645 genom freden i Brömsebro då Halland blev svenskt. Slutligen 
får jag tillåta mig att citera Gun Nordin på Stenkyrkehuk. ”Det blev inte så många i 
år heller, men alltid väldigt trevliga och pratsamma människor som kommer”.

Antal besökare ordnat efter numerär var: Ölands Södra Udde 363, Malmö inre 
300, Ölands Norra Udde 300, Kullen 295, När 250, Hanö 212, Morups Tånge 208, 
Söderarm 150, Hållö 145, Sandhammaren 142, Hallands Väderö 128, Bönan 121, 
Grynge ensfyrar 120, Stavik 120, Tylö 120, Falsterbo 118, Djursten 114, Segerstad 
100, Smygehuk 100, Donsö Huvud 85, Bråten 82, Ulebergshamn 75, Hästholmen 
74, Vinga 74, Landsort 73, Gotska Sandön 68, Hammarö Skage 68, Snurran 67, 
Storjungfrun 65, Stenkyrkehuk fyr 63, Harnäsudde 55, Nidingen 53, Ratan Södra 
53, Häradskär 49, Bergudden 48, Huvudskär 48, Vanäs Udde 46, Ystad 46, Arholma 
Båk 43, Bremön 42, Limö 32, Rataskär 32, Garpen 31, Ursholmen 30, Örskär 28, 
Grönskär 26, Väderöbod 26, Almagrundet, fyrskepp 21, Gåsören 19, Stora Fjäderägg 
19, Nordkoster 18, Lungö 16, Arkö Båk 9, Ingrunden 7, Fjordskär 6.

Svenska Fyrsällskapet vill framföra sitt varma tack till alla de människor som på 
ett eller annat sätt varit inblandade i att genomföra fyrdagarna och till Sjöfartsverket 
som tillåtit att fyrarna har öppnats. Vi är mycket glada för detta då det sprider ett 
fyrintresse och en fyrkunskap som ökar möjligheterna till att bevara fyrarna. Med 
Sveriges långa kust är fyrarna fortsatt viktiga som navigationshjälpmedel, kulturella 
minnesmärken och vackra utposter i sjö- och havsmiljö. Tack till alla och hör gärna 
av er till Svenska Fyrsällskapet med frågor, e-post: fyrdagen@fyr.org. Vädret var mot 
oss denna gång men är det inte detta som är lite av charmen med fyrarna, man får 
böja sig för naturkrafterna? 

     Hälsningar, Tommy Öberg
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FINBESÖK I GÖTEBORG 
AV DET STORA FYRSKEPPET ELBE 1

Jan Olsén (text) Kjell Weber (foto där annat ej anges)

Den 26 juli gästades Göteborg av det stora fyrskeppet Elbe 1. Fartyget som idag är 
ett museifartyg brukar ge sig ut på en veckolång resa varje år. Nu var det Sveriges tur 
att få ett besök.

Fyrskeppet är ett av de största som byggts. Fartyget sjösattes 1948 och tjänstgjorde 
som fyrskepp och vägledare för sjöfarande ända till 1988. Det blir 40 år i sjösäker-
hetens tjänst. Arbetsplatsen var floden Elbes mynning där behovet av ett fyrskepp 
var stort.

Fyrskeppet hade många funktioner. Från skymning till gryning var fyrljuset tänt. Dag-
tid syntes fartyget väl genom sin klarröda färg och vid nedsatt sikt användes mistlu-
ren som vägledning för sjöfarande. Stora radarreflektorer finns också i riggen så att 
fyrskeppet syns tydligt på fartygens radarskärmar. Fartyget var också utrustat med 
egen radar för att på så sätt via VHF kunna kontakta eller bli kontaktad och därige-
nom kunna hjälpa sjöfarten.

Elbes mynning är känt för att det kan bli besvärlig sjö och ofta nedsatt sikt. Vid ett 
femtiotal tillfällen har man haft närfall med passerande fartyg och ibland också blivit 
påkörd.

Fyrskeppet har också en sjöduglig skeppsbåt som kunde sjösättas i samband med sjö-
räddning. Det finns flera exempel där bemanningen genomfört fina insatser framför 
allt för fritidsbåtar som råkat illa ut.

Det tyska fyrskeppet ELBE 1 på besök i Göteborgs hamn.                  Foto: Göran Sernbo
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Som museifartyg har det underhållits på ett sådant sätt att det kan återgå i tjänst 
direkt. Kul mål för museiverksamheten. Alla funktioner för att vara ett sjövärdigt 
fartyg med arbete som fyrskepp är i full drift. Ett mycket fint jobb som genomförs.

Själv har jag haft god nytta av fyrskeppet ett par gånger när jag passerat. Fartyget 
syntes på långt håll och underlättade den säkra navigationen. Kändes tryggt när det 
då navigerades med optiska metoder och radar.
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Sju svenska fyrar med annorlunda utseenden
Jan Hopfinger

Det var en regnig sommar någon gång i början av 1990-talet som jag åkte 
bil med några vänner bland den eviga snön i de norska fjällen. En dag 
hamnade vi i Målöy och skulle kolla Norska Havet. På kartan såg vi att vid 
vägens ände skulle det finnas en fyr, Kråkenes Fyr. Vi åker dit, bestämde vi, 
men när vi var någon kilometer ifrån blev vi tveksamma, trots god sikt så såg 
vi ingen fyr, så vi ansåg att vi måste ha kört fel - det syntes inget långt, stolt 
och slankt fyrtorn som dominerade över landskapet. Att fyren skulle kunna 
vara ett vitt hus med en lanternin på sjösidan fanns bara inte i vår värld….

Så låt oss titta på några svenska fyrar som inte ser ut så som man föreställer 
sig att en fyr skall se ut. Och vi håller oss självklart till kustfyrar, då insjö- 
och farledsfyrar ju kan se ut ”hur som helst”.

Gåsören – fyrstugan med lanterninen på taket
Gåsörens fyr (gamla) ligger c:a 1 nautisk 
mil utanför Skelleftehamn. Det är en jät-
tesöt stuga som har lanterninen på taket. Så 
såg många fyrar i Sverige ut vid sekelskiftet. 
Fyren på Gåsören är ganska väl bibehållen, 
öppen för besökare och man ser en del de-
taljer som finns kvar från dess glansdagar, 
bl.a. en gjutjärnsspis och fyrvaktarens skriv-
bord som ser ut som på fyrvaktarens tid. 
Gåsörens fyr är återtänd av Occas.

Det finns inga reguljära transporter till 
Gåsören, själv har jag löst problem att kom-
ma till fyrar i lugna vatten inom ett par ki-
lometer från biltillgängliga stränder genom 
att införskaffa en uppblåsbar kajak – så kom 
jag även till Gåsören en het och vindstilla 
sommardag den heta sommaren 2018.
Liknande fyrar: gamla Ven Västra plus ett 
antal insjöfyrar.

Stora Karlsö – fyrslottet
Om Gåsören är en fyrkoja så är Stora Karlsö ett fyrslott, eller åtminstone en riktigt 
pampig slottsliknande fyrbyggnad. Byggd av gotländsk kalksten där fyrtornet är en 
del av ”slottet”. Kanske den pampigaste fyrbyggnaden i Sverige, som dessutom står 
på en 40 meter hög klippbrant vilket ger ett storslaget intryck.
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Det finns reguljär båttrafik till Stora Karlsö och man kan övernatta i fyren. Fyren 
fungerar, även om dess vackra rotationslins pryder trapphallen; fyren lyser idag med 
4 ordningens trumlins och 1000 W lampa.
Liknande fyrar: Tistlarna och Tjärven, men inte närmelsevis lika pampiga som Stora 
Karlsö. Och svårtillgängliga.

Bjuröklubb – en lanternin som växer (nästan) upp från marken

Normalt är en fyr ett torn med en lanternin på toppen, men Bjuröklubb är ju så gott 
som bara en stor lanternin. Belägen på en hög udde där ett starkt ljus behövs för 
att leda sjöfarten, det blev en stor lanternin som rymmer 2:a ordningens trumlins, 
ovanpå en envåningsbyggnad. Vi kan glädja oss åt att denna lins fortfarande blänker 
med 1000 W glödlampa, vilket är ytterst ovanligt längs norrlandskusten.
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Bjuröklubb är biltillgänglig och till själva fyren har man byggt en handikappanpassad 
ramp. Gamla maskinhuset (d.v.s. gula trähuset på bilden) kan man boka för övernatt-
ning.
Liknande fyrar: Finns inte.

Och nu lämnar vi den första gruppen av våra annorlunda fyrar och bekantar oss med 
tre fyrar där man nog aldrig skulle gissa att dessa är fyrar.

Godnatt – fyrfästning eller fästningsfyr?

Att fästningen Godnatt är en fyr är inte lätt att inse, man ser bara en fästning belägen 
i Karlskronabukten. Men tittar man extra noga på takets högsta punkt då ser man att 
det finns en liten lanternin där. Och den blänker på kvällar och nätter med 300 W 
lampan och en 6:e ordningens trumlins.

Ibland arrangeras det båtturer från Karlskrona sommartid, men fyren syns bra även 
på nära håll från Vägverkets gula färja mellan Karlskrona och Aspö.
Liknande fyrar: Finns inte.

Islandsberg – fyrljuset som kom från vinden
Islandsberg (gamla fyren) är 
en annan lösning där fyren 
och fyrvaktarbostaden, som 
på Gåsören, är en och sam-
ma stuga. Eftersom fyren på 
Islandsberg bara behövde 
varna i en enda riktning, ut 
mot havet, byggdes det ing-
en riktig lanternin utan man 
förlade fyrapparaturen helt 
enkelt på vinden, där fyrlju-

set kom ut genom en fönsterrad på den vitmålade gavelsidan mot sjön. Från alla 
andra håll ser fyren ut som en vanlig, röd stuga belägen vid havet.

Till Islandsberg tar man en tre kilometers promenad från Grundsund genom bl.a. 
krångliga småstigar via bergigt och ibland svårforcerat landskap. Fyrplatsen är privat-
ägd och är låst när ägaren är på plats.
Liknande fyrar: Svangen.
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Limö – Mumintrollens hus?
På Limö tar man en promenad till den hög-
sta punkten på öns mitt och då hittar man en 
tornliknande byggnad där några väggar är vit-
målade och de övriga mörkröda. Man tror man 
har kommit till Mumintrollens hus. För ett 
ovant öga finns absolut inget som tyder på att 
detta hade varit en fyr för många år sedan, det 
finns t.ex. ingen lanternin och ingen fönsterrad 
på den vita hussidan. Lyfter man upp blicken 
på den röda sidan, så finns det en balkong med 
tre fönster som på sin tid släppte ut ljuset för 
att utmärka olika farleder.

Är man någorlunda fysiskt tränad så kan man 
ta brandtrappan upp till fyrbalkongen (troli-
gen inte tillåtet), men fyrapparaturen är borta 
sedan lång tid tillbaka. Till Limö kommer man 
med reguljär båt från Gävle.
Liknande fyrar: finns inte.

Skagsudde – ett avloppsrör ställt på högkant?
Minns när jag var på väg mot Skagsuddes Fyr, plöts-
ligt såg jag i fjärran något som liknade en silo, när jag 
kom närmare så tyckte jag det var en industriskor-
sten, ännu närmare blev jag säker på att någon hade 
ställt ett rejält avloppsrör på högkant. Antenndjung-
eln, LED samt en rostig flygstrålkastare avslöjade att 
jag hade kommit till Skagsuddes Fyr.

Något har gått fel i Sverige på 50- och 60-talet; medan 
resten av Europa pietetsfullt återuppbyggde sina pit-
toreska städer efter Hitlers och Stalins härjning, gick 
man här åt det motsatta hållet – vackra stadscentra 
revs och ersattes av betongmonster. Denna utveck-
ling gick tyvärr inte fyrväsendet förbi, flera vackra 
fyrar ersattes av betongrör. I många fall var det be-
rättigat, det 
b e h ö v d e s 

högre och starkare fyrljus, men vart tog de 
estetiska värdena vägen? Det går att bygga 
snygga betongfyrar, Understens nya fyr är 
ett exempel på det och att det gick att bygga 
snygga fyrar även under 50- och 60-talet är 
danska Dueodde ett gott bevis på.
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Men just på Skagsudde gick något helt galet – man byggde den enda fyren där fyräls-
karna trycker gaspedalen hårdare på vägen från fyren än till fyren. För från Skagsudde 
kommer man med bil.
Liknande fyrar: Tack och lov finns inte, skorstenen till Högdalens sopförbränningsan-
läggning kommer närmast.

Det här var sju exempel på fyrar med annorlunda utseende, men de är inte de enda. 
Vill du upptäcka flera annorlunda fyrar så finns det fyrwiki och fyrhandboken till 
hjälp. Och man kan ju alltid fråga sig, var ligger gränsen mellan ett långt, stolt och 
slankt fyrtorn och en annorlunda fyr? Jag tror att denna gräns är helt personlig för 
varje fyrälskare, så ge dig ut bland fyrarna och leta din egen gräns.

En vecka vid Hjortens udde
Pia Hansson

Som medelm i Svenska Fyrsällskapet kan man 
som många säkert redan vet, få möjlighet att hyra 
sommarbostad av Sjöfartsverket. Detta år hade jag 
tur och fick förmånen att tillbringa en vecka vid 
vackra Hjortens udde vid Vänerns västra strand. 

Här finns allt vad man som fyrentusiast kan önska, 
bl.a. en väl tilltagen fyrvaktarbostad med hög 
trivselfaktor. Två (!) fyrar att titta på från fönstren, 
både Hjortens egen fyr bara ett stenkast från 
ytterdörren men också Hjortgrund som blinkar 
tryggt ute i Vänern då mörkret sänker sig. Här 
finns också brygga med båt och egen sandstrand, 
fantakstiskt! 

Att en fyr byggdes här är högst förståeligt, kring udden 
finns otaliga grund och även långt från land finns luriga 
undervattensstenar bara någon enstaka meter under 
ytan. 

Att vara så nära en fyr att man på natten kan betrakta 
det infallande fyrljuset tryggt kastande sitt sken in i 
köket är inget man så ofta upplever. Ett minne unikt 
att bära med sig. 

Tack för besöket!  

Utsikt över Vänern.
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När fyr 150 år
Magnus Rietz

Bland dussintals fläckigt svartvita kossor och 
ännu fler vindpinade eneruskor, längst ut på en 
udde på östra Gotland står När fyr, en verkligt 
liten näpen uppenbarelse till fyrtorn. Fyren 
är röd- och vitrandig och utgör bara av den 
anledningen själva arketypen till en klassisk 
sagofyr.

Här har denna fyr stått sedan 1872. Den 
20 augusti i år fick den fira sin 150-åriga 
födelsedag, det vill säga på själva den In-
ternationella fyrdagen. Det var ingen då-
lig uppvaktning den lilla pjäsen plötsligt 
upptäckte befinna sig som medelpunkt 
i. Drygt 250 personer kom för att klättra 
upp i fyren, hurra och sedan skåla i både 
bubbel och kaffe. Svensk flagga hade 
hissats och fladdrade uppe på fyralta-
nen, s.k. stor flaggning fladdrade i sin tur 
nere runt ett partytält, där till råga på 
allt Närs sockenförening mannade reling 
med fika och ytterligare förfriskningar. 

Solen var med trots en fuktig sydostlig 
vind från havet.

Den första fyrmästarens ande, Johan 
Albert Engeströms, svävade säkert stolt 
runt fyrlanterninen ville man tänka. 
Engeström var född 1822 så där hade vi 
en ännu ädlare födelsedag att fira.

Firandet av jämna fyrfödelsedagar har 
tyvärr hamnat lite i skymundan sedan 
det från flera myndigheter utgått påbud 
att det slags minnesskyltar som tidigare 
av Fyrsällskapet anbringats på fyrdörrar 
i samband med jubileer inte längre är 

Närs sockenförening serverade bubbel och 
kaffe.                         Foto: Thomas Wester

Magnus Rietz, en av arrangörerna från 
Föreningen Fyrtillsyn Gotland, hälsar be-
sökarna välkomna.      Foto: Thomas Wester

Flaggan i topp dagen till ära. 
Foto: Thomas Wester
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önskvärda. Kanske är detta på sitt sätt 
förståeligt, men det vore likväl aningen 
trist och fantasilöst att helt släppa den 
idag etablerade jubileumstraditionen 
med fyrfödelsedagar. 

Inom Föreningen Fyrtillsyn Gotland 
kunde vi naturligtvis inte låta ett sådant 
här påbud om anbringande av skyltar 
lägga hinder för att uppmärksamma vår 
varmt omhuldade fyrs jubileum. Man 
får finna en alternativ lösning. Minnes-
tavlan behöver ju inte alls sitta fast på 
själva fyrbyggnaden. Den kan ju lika gär-
na sitta i ett vackert ställ vid sidan om. 

Och ett vackert ställ är just vad vi hade 
lyckan att råka på. Det ända nere intill 
en annan, avlägsnare fyr som föreningen 
bär under sina vingar. Nämligen Valar 

Den vackra smidesskylten där man kan läsa om 
fyrens historia.                            Foto: Magnus Rietz

fyr intill Burgsviks hamn, långt söderut 
på Gotland. Här har fyrägaren, d.v.s. 
den lokala hembygdsföreningen, satt 
upp en verkligt vacker smidesram med 
en trevlig informationsskylt om fyren. 
Men egentligen så är det själva skyltstäl-
let som är det bästa. Tillverkad av Vam-
lingbo smidesverkstad är det en stabil 
och sirlig skönhet som till och med nog 
skulle kunna platsa inom Kungliga Djur-
gårdsförvaltningen, vilken är minst sagt 
kinkig vad gäller planterande av dylika 
föremål i kungens mylla. 

Valar fyr ville naturligtvis inte mista sin 
fast förankrade järnklenod. Men Vam-
lingbo Smide då? Skulle det möjligen 
gå att få ett likadant metallslöjdsobjekt 
gjort till jubileumsdagen som endast låg 
ett par veckor bort, tro? Tveksamt. 
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Man kan dock alltid fråga. Ett nej har 
man ju alltid, ett ja kan man just bara få 
om man frågar… Alltså frågar man. Och 
det underbara svaret. Jo, vi råkar faktiskt 
ha en likadan stående, färdig. Härligt, 
den tar vi!

Marken runt När fyr förvaltas av Läns-
styrelsen Gotland och ett preliminärt 
godkännande för resning av skylten har 
meddelats. Viktigt det här med markä-
gare respektive förvaltare. Inget fusk här 
inte. På högtidsdagen fick därför skylt-
stället vila på provisoriska stöd i väntan 
på ett mer jordnära närmande.

Nu hoppas vi bara på att vårt kära Sjö-
fartsverk ska ta sig an en del angelägen 

omplåstring av 150-åringen. Bland annat 
skulle den nog glädja sig åt en del svets-
ningsarbeten runt entrédörren, lite rost-
knackning samt viss mindre glaslagning.

När fyr är byggnadsminne sedan 2008 
och ska som sådant förr eller senare skö-
tas enligt direktiv från Riksantikvarien. 
Sjöfartsverket gör sedan en tid många 
större insatser för rustning av landets 
fyrar och det föreligger 2022 ganska 
omfattande planer för en rad sådana ar-
beten. När fyr har dock ännu inte ham-
nat på prio-listan. Av Gotlands fyrar står 
först Gotska Sandön samt Stora Karlsö 
på tur för större åtgärder.

Men dessa är naturligtvis lika välkomna.

Förtydligande angående återtändning av fyrar i Sverige
I nummer 2:2022 av Blänket efterlyser författaren Jan Hopfinger varför man inte kan 
återtända fyrar i Sverige som man gjort med fyren Lyngvig i Danmark.

Då bäste författare, bör det med emfas påminnas om att så har skett i Sverige med ett 
stort antal fyrar ända sedan år 2000. Uttalandet i artikeln är nästan en skymf mot alla 
de individer och sammanslutningar som ägnat stora ansträngningar för att återskapa 
ljus i nedan uppräknade  16 fyrar.

Nordkoster, Smygehuk, Grönskär, Pite Rönnskär, Lungö, Horssten, Faludden,  Falsterbo, 
Väderöbod, Gåsören g:a, Pater Noster, Stora Fjäderägg, Söderarm (markeringsljus), 
Måseskär (temporär), Östra Stendörren och Prästkobben.

Till dessa förekommer även ett antal mindre fyrar som hålls tända på olika sätt i 
samband med lokala evenemang. 
      Magnus Rietz

Dekal för bakrutan eller liknande framtagen av Fyrtillsyn Gotland 
att synas under När fyrs jubileumsår.
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Heidenstam slapp uppleva fiaskot med Bogskär
Mats Carlsson Lénart

I år är det 200 år sen som Nils Gustaf von Hei-
denstam föddes. ”Heidenstammaren” – den be-
römde fyrbyggarens karakteristiska öppna järn-
torn är Sveriges stora bidrag till världens samlade 
fyrbestånd. Men med sin sista stora fyr  Bogskär 
i Finland – lyckades han inte lika bra.

Nils Gustaf von Heidenstams farfar hette ursprungligen 
Peter Petersen och kom från staden Heide i det nord-
tyska landskapet Ditmarsken, inte så långt från Nord-

sjökusten. Peter Petersen utbildade sig till läkare i Frankfurt an der Oder och kom 
till Sverige 1743, som livmedikus åt vårt lands nyutsedde kronprins Adolf Fredrik 
av Holstein-Gottorp – kung av Sverige 1751-71 och far till Gustaf III och Karl XIII. 

I Sverige adlades Petersen år 1770 och antog då namnet von Heidenstam, efter nam-
net på sin tyska födelsestad. Peter von Heidenstam avled 1783.

Ett av Peter von Heidenstams 15 barn var Werther Verner von Heidenstam som föd-
des i Stockholm 1763 och som blev sjöofficer. Tillsammans med sin hustru Charlotta 
Fischerström var han länge bosatt på Sörby egendom strax utanför Ronneby och de 
fick sju barn; det sjätte av dessa var Nils Gustaf von Heidenstam som föddes på Sörby 
den 2 juni 1822.

Gustaf kom, liksom flera av sina bröder, tidigt till flottan där han avlade artilleri-
underofficersexamen 1839. Samma år blev han även underkonduktör vid Ingen-
iörskåren (nuvarande Fortifikationen) och därmed var hans bana som byggare och 
konstruktör inledd. 

1849 anställdes Gustaf von Heidenstam, 27 år gammal, som ingeniör vid Rikets fyr- 
och båkinrättning. Genast satte han i gång ett stort arbete med att inventera behovet 
av fyrar längs den långa svenska kusten och rekognoscera lämpliga platser. Bland 
annat besökte han sommaren 1850 ön Malören i Bottenviken, till vilken han ritade 
sin allra första fyr – inte någon ”heidenstammare” dock men ett vackert trätorn som 
stod klart 1851.

Gustaf von Heidenstams alla resor längs svenska kusten resulterade 1856 i ”Projekt 
till ett fullständigare fyrsystem” där han föreslog bygget av elva nya kustfyrar och utläg-
gande av ett fyrskepp.

Heidenstams plan måste ha uppskattats av hans överordnade i Amiralitetet för 1858 
utsågs han till överingenjör vid Lots- och fyrinrättningen. Där hade han medarbe-
tarna Carl Fredrik Carlsson och Carl Sandell, som båda var några år äldre.

Gustaf von Heidenstam var nu mitt i livet. 1857 hade han gift sig med 20-åriga 
bruksägardottern Magdalena Rüttersköld från Olshammar i Närke. 1859 föddes den 
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sedermera så berömde sonen Verner på Olshammar – 
där familjen tillbringade somrarna.  Dock var Gustaf 
ofta bortrest sommartid då arbetet med fyrarna var 
som mest intensivt.

Gustafs far hade avlidit, hela 88 år gammal år 1852 
men en värre förlust var kanske att Gustafs ende yngre 
bror Claes von Heidenstam förolyckades vid 21 års ål-
der, när den svenska korvetten Carlskrona hastigt för-
liste i en storm vid Kuba år 1846.

Strax innan Gustaf von Heidenstam utsågs till överingenjör gav han sig i kast med 
projektet att bygga en fyr på Gotska Sandön, Östersjöns egen ökenö. På grund av att 
ön bestod av sand bestämde Heidenstam att fyren skulle fästas i marken med kork-
skruvsliknande skruvpålar. Det blev inte en utan två fyrar, de första fyrarna i Sverige 
som byggts av järn. Helt enkelt de första heidenstammarna, om än inklädda. 1903 
revs den ena av Gotska Sandöns två ursprungliga fyrar.

Idén till att bygga fyrar i gjutjärn lär Gustaf von Heidenstam ha fått under studiere-
sor till England och USA. Efter att ha lyckats med projektet på Gotska Sandön ville 
Heidenstam bygga alla fyrar han planerade enligt sin metod och 1862 skrev han till 
lotsdirektören i frågan.

De fördelar som anses wunna genom jerntorns constructionen äro: mindre tillwerknings-
kostnad, minskade underhållskostnader, betydligt mindre tyngd, stor lätthet att trans-
portera och landsätta materielen, fullkomlig täthet emot regn och snö, waraktighet, och 
slutligen möjligheten att bygga å äfven mycket lös och osäker grund samt att, om sådant 
skulle erfordras, utan betydliga kostnader nedtaga tornbyggnaden och åter uppsätta den-
samma på annat ställe. Dessa fördelar blifva mera iögonfallande ju mera oländig och 
otillgänglig byggnadsplatsen är.

De första ”riktiga” heidenstammarna, med ett oklätt fackverk uppfördes på Sand-
hammaren 1862 (två torn), under ledning av Heidenstam personligen och på Hä-
radskär 1862-63. Totalt uppfördes 11 heidenstammare under åren 1862-74. Bland 
de första var de tre på västkusten – Måseskär, Väderöbod och Pater Noster. Särskilt 
i bygget av den sistnämnda var Gustaf von Heidenstam personligen involverad och 
han bodde med sin familj på Marstrand åtminstone en sommar. 

År 1874, när Svenska Högarna tändes, hade Heidenstam förverkligat hela sin stora 
plan från 1857. Han var 52 år och på sitt livs middagshöjd men Gustaf von Heiden-
stams tillvaro förmörkades av ständiga konflikter med den bohemiske sonen Verner. 
Inte heller äktenskapet med Magda Rüttersköld var särskilt kärleksfullt. 

1876 flyttade familjen von Heidenstam in i en nybyggd villa på Karlavägen i Stock-
holm. Per Gedin skriver i sin biografi över Verner von Heidenstam att Gustaf föreföll 
sakna all kontakt med hustrun och sonen och Gustafs svärmor upplevde det heiden-
stamska hemmet som ”som ett stort gravkor”. Sonen Verner skrev senare att Gustaf 
led av ”mjältsjuka”, alltså depression och att han drog sig undan till en verkstad där 
han antingen slöjdade eller komponerade orgelmusik. Däremot kunde Gustaf utåt ge 
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intryck av att vara en glad sällskapsmänniska som spelade piano och läste roliga verser.
På Heidenstams arbetsplats, från 1873 kallad Kongl. Lotsstyrelsen, hade fyrbyggandet 
lite grann kommit av sig och kanske kände Gustaf von Heidenstam att han efter 25 år 
gjort sitt för det svenska fyrväsendet. Han hade dugliga medarbetare, exempelvis den 
gamle fyringenjören Carl Fredrik Carlsson som arbetat längre än Heidenstam med 
landets fyrar och även Carl Fredriks son Emil Karlson var anställd som fyringenjör. 
Liksom släktingarna John och Gustav Höjer. Men på den tiden var inte arbetsmark-
naden lika rörlig som idag och den snart 60-årige Gustaf von Heidenstam hade nog 
inte så mycket val än att stanna kvar på sin post. 

En stor sista utmaning för honom dök dock upp från utlandet i slutet av 1870-talet, 
nämligen konstruktionen av en fyr på de farliga små Bogskären, mitt i det stora havet 
– cirka 70 kilometer söder om Åland. En fyr på Bogskär hade övervägts länge och fin-
ländske arkitekten Axel Hampus Dalström, som ritat många av de fyrar som byggdes 
i Finland på 1870-talet, gjorde även en ritning för Bogskärs fyr, ett tegeltorn. Men av 
någon anledning så vände sig Finland till den svenske fyröveringenjören Heidenstam i 
stället. På våren 1878 besökte Heidenstam de ökända skären. Även för Bogskär valde 
han järn som material, däremot inte den klassiska heidenstammarlösningen, utan ett 
kraftigare torn i vilket det även skulle finnas bostäder för fem fyrvaktare. 

Stommen till den märkliga fyren utgjordes av 12 stycken 25 m långa kraftiga balkar 
med T-profil. Tornet var 26 meter högt och bestod av sju våningar. Våningarnas golv 

Den lite lägre "vitare" villan på Karlavägen 7 tillhörde Heidenstams. 
Den fanns bara 1876-1914. Numera ligger Polens ambassad där.
Foto: Carl Johan Gimberg / Stadsmuseet i Stockholm
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förankrades i balkarna med 3 meters mellanrum. 
Fyren fick dubbla "skrov". Det yttre bestod av 
järnplåt som nitades ihop. Det inre bestod av fyr-
tums spontade brädor som ytterligare hölls ihop 
av band i järn. I mellanrummet mellan skroven 
löpte en spiraltrappa upp till lanterninen. 

Delarna till Bogskärs fyr tillverkades vid Lud-
vigsbergs mekaniska verkstad i Stockholm som 
även byggt flera av Heidenstams tidigare fyrar. 
Ute på skäret monterades fyren av arbetskraft 
som till stor del kom från Sverige.

Den 29 augusti 1882 invigdes Bogskärs fyr med 
pompa och ståt. Heidenstam och hans finländ-
ske kollega i projektet Georg Wilenius hyllades 
av höga företrädare för Finland för att ha förenat 
det svenska järnet och den finländska graniten 
(järnfyren stod på en kraftig granitsockel). Åbo 
Bataljons sextett svarade för musiken.

Kanske var ögonblicket där i ett av rummen inne i Bogskärs nya fyr den sista högtids-
stunden i den 60-årige Gustaf von Heidenstams ganska mörka liv. Han hade inte på 
flera år haft någon kontakt alls med sonen Verner som vistades utomlands och själv 
var han på väg att bli allvarligt sjuk.

De sista åren var förmodligen plågsamma för den åldrande fyröveringenjören och 
överstelöjtnanten, då han led av en på den tiden obotlig njuråkomma. Hösten 1886 
var det så illa att Gustafs hustru Magda bad sonen Verner att återvända från utlandet 
Och i början av 1887 kom Verner von Heidenstam, som då var 28 och ännu inte 
debuterat som diktare och författare, till slut hem. Åtminstone delvis kunde Gustaf 
och Verner försonas, de hade i varje fall några långa enskilda samtal.

På morgonen den dag Gustaf von Heidenstam fyllde 65 år, den 2 juni, hördes ett 
skott från hans arbetsrum. Verner gick genast in och fann fadern död i en blodpöl 
och bredvid låg en pistol.

Gustaf von Heidenstams död 1887 innebar inte bara att han inte behövde lida mer 
av sin obotliga sjukdom utan även att han slapp uppleva hur hans sista stora fyr, 
Bogskär, inte visade sig stå pall för stormarna och väderleken i en av Östersjöns mest 
rytande delar. 

Vintern 1889 var särdeles svår och hård i vattnen söder om Åland. Enorma ismas-
sor drev omkring och vältrade upp sig 8-9 meter på Heidenstams stolta järntorn. 
Sedan kom en sydvästlig storm och öppnade upp det isiga havet, det var samtidigt 
fruktansvärt kallt och vågorna sköljde över nästan hela det höga tornet. Till sist gav 
järnplåtarna vika och vattnet störtade in i båken, i mellanrummet mellan det yttre 
och inre tornet. Lufttrycket i mellanrummet blev enormt och alla dörrar slogs upp 
och luckor lossade från sina fästen. Stormen rev sönder 15 plåtar och det blev ett 

Bogskär. Arkiv Finska Sjöfartsverket
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stort hål i fyren. Ett 60-tal fönster krossades. Fyrvaktarna satt och tryckte längst upp 
i tornet och trodde deras sista stund var kommen.

”Under natten tänkte vi alla att vi skulle blifva krossade och kastade i havets djup. Gud 
allena vet hur det hade gått om stormen varat lite längre”, skrev fyrmästare Valentin 
Montell  i ett brev som Dagens Nyheter fick ta del av.

Fyrens större båt, som var upphängd 20 meter ovan vattenytan, rycktes bort av stor-
men och gick förlorad.

Ett par veckor senare var issituationen så pass bra att personalen på Bogskär lyckades 
sända flaskpost till lotschefen om den svåra situationen på den lilla klippan mitt i 
Östersjön. Men det skulle dröja över en månad innan de smått svältande och lätt 
traumatiserade männen blev undsatta.

Ludvigsbergs mekaniska verkstad i Stockholm som levererat fyren sju år tidigare fick 
nu ta ansvar för att Bogskär reparerades. Men Öfverstyrelsen för Lots- och Fyrinrätt-
ningen i Finland insåg att fyrtornet även måste förstärkas och det gjordes genom att 
mellanrummet mellan ”skroven”  fylldes upp med betong, upp till tredje våningen.

Men att Bogskär inte riktigt höll måttet tycks inte i någon större utsträckning ha 
belastat Gustaf von Heidenstams eftermäle i Sverige. I stället framhålls Bogskär i 
olika beskrivningar av fyrbyggaren som hans kanske allra förnämsta verk, exempelvis 
i Svenskt Biografiskt Lexikons artikel från 1969 om släkten von Heidenstam.

Idag nämns ju inte sällan”heidenstammaren” som den unika svenska fyrtypen och 
tillsammans med Långe Jan brukar ofta fyrar av heidenstamtyp få representera hela 
Sveriges fyrbestånd. Men så var det inte under större delen av 1900-talet, von Hei-
denstams järnfyrar baktalades inte sällan som rostiga och misslyckade och när Vä-
deröbods heidenstammare revs 1969 hördes inga egentliga protester. 

Utan det var på 70-talet som folk fick upp ögonen för Heidenstammarna, en term 
som troligen användes första gången av tecknaren Bertil Kumlien i dennes klassiska 
bok ”Utsikt över sjödistrikt” från 1973 – som för övrigt, i någon mening, var den 
första moderna svenska fyrboken. Och sedan följde tjörnbornas kamp för att rädda 
den stolta fyren på Pater Noster (släckt 1977) att möta samma öde som Väderöbod.  

Att det till slut gick bra vet vi ju. Och Pater 
Nosters räddning blev också början på intres-
set och renässansen för heidenstammaren som 
historisk fyrtyp. 

Så här ser Bogskär ut idag. Det i slutet av 1800-ta-
let ombyggda tornet som Heidenstam ritade sköts 
sönder av tyskarna under första världskriget och 
det gick inte att återställa tornet. I stället sattes 
en fyrkur med dalenljus på den förhöjda gamla 
sockeln. Bogskär, som inte varit bemannad sedan 
1914, har senare byggts om igen.
Foto: Hildburg Berglund (Bilden är beskuren)
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Litteraturens fyrtorn och brinnande bibliotek
Anton Löf

Pappan som letar efter äventyret blir 
dock överväldigad när han når fram, får 
se fyren och förstår vad som krävs av 
honom. Aldrig har väl skillnaden mel-
lan det civiliserade samhället och den 
oberäkneliga naturen skildrats på ett 
mer kärleksfullt sätt, men slutsatsen är 
klar, den småborgerlige pappan klarar 
inte av äventyret. Tove Jansson ägnar 
Muminpappans ungdomsäventyr en hel 
bok, ”Muminpappans memoarer” (1968), 
men dessa är hans bravader inramade av 
en berättelse om hur pappan varje kväll 
läser upp vad han skrivit under dagen. 
Här finns det ingen gräns för hur mo-
dig pappan är. Men när författaren är 
osynlig och texten neutralt beskriver ett 
skede, ett faktiskt äventyr för pappan, då 
går inget som han tänkt sig. Fyren blir en 
skrämmande plats, den är som ”ett stort 
hukande djur”, där varken Muminpap-
pan eller hans romantiska bild av även-
tyret passar in.

Fyrarnas utbyggnad sammanföll i mycket 
med borgerlighetens framväxt och under 
1800-talet kom de svenska fyrarna att 
öka dramatiskt i antal. Samtidigt fanns 
det en vurm för äventyret och äventyrs-
romanen kom att bli populär. En av gen-
rens främsta förespråkare, Jules Verne, 
kom också att skriva sin egen fyrberät-

telse vilken gavs ut postumt, ”Fyrtornet 
vid världens ände” (1905). I boken, vilken 
utspelar sig under mitten av 1800-talet, 
får fyrvaktaren slåss mot vrakplundrande 
pirater. Fyrvaktaren och fyren blir sym-
bolen för det ordnade civiliserade sam-
hället, för lag och ordning. Detta till skill-
nad från piraterna, vilka vill släcka fyren.

Att gå bortom fyren, bortom Herkules 
stoder, dit där människan inte skulle 
fortsätta längre, utforskas av John Ajvide 
Lindqvist. I ”Människohamn” (2008) 
är fyren den fysiska gränsen mellan det 
mänskliga och det övermänskliga, den 
onämnbara förhistoriska skräcken. Här 
blir fyren symbolen för det mänskliga 
vetandets och civilisationens gräns. Där 
Muminpappan brottades med inre de-
moner kämpar huvudpersonen Anders 
med spöken på flakmoped.

Skräckens mästare, Edgar Allan Poe, 
skrev en berättelse om en person som 
tar anställning som ensam fyrvaktare på 
en öde ö ”The Lighthouse” (1849). Berät-
telsen publicerades först efter Poes död 
och man antar att den är oavslutad. Pro-
tagonisten söker ensamheten, han vill 
bort från samhället vilket han har lämnat 
efter att ha uppfattat sig som sviken. I 
fyren finner han ensamheten och lugnet 

Min första fyr var den som mötte mig och 
Muminfamiljen efter en seglats ut i Fin-
ska viken i Tove Janssons bok ”Pappan 
och havet” (1965). För pappan är fyren 
gränsen mellan det säkra, det som finns 
på land – huset, respektabiliteten och 
dagarnas sakta lunk – och äventyret, det 
okända och kanske framför allt, kampen 
mellan människan och den vilda naturen. 
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“for, of course, Neptune, large as he is, is 
not to be taken into consideration as “so-
ciety”.” Även om det är oklart hur berät-
telsen, hade den fortsatt, skulle sluta är 
motivet klart – mannen mot elementen i 
gränslandet mellan civilisation och natur.

Den kanske mest kända fyren i littera-
turhistorien är nog ändå Virgina Woolfs. I 
”Mot fyren” (1927) ägnar hon en hel bok 
resan till fyren men vi kommer egentligen 
aldrig fram. Det primära var ”the execusi-
on of her vision” som en av karaktärerna 
uttrycker sig. I den modernistiska texten 
händer egentligen ingenting, det viktiga är 
hur det är gjort, hur boken är skriven, inte 
vad som sker. Utvecklingen är i karaktärer-
nas medvetande. Fyren blir här det ledljus 
som sätter bokens handling i rullning och 
får karaktärerna att slutligen finna frid för 
sig själva och förståelse för andra.

Fyren som symbol för civilisationens och 
samhällets gräns men även vetandets är 
som synes vanligt inom litteraturen. Själva 
fyren blir samtidigt det ordnade och även 
återförandet till ordningen i jämförelse 
med naturens makter bortom fyren. Men 
fyren har också en annan viktig funktion. 
Fyren på Faros guidade sjömännen in till 
Alexandrias hamn. Ön Faros på vilken 
den låg har i sig fått ge namn till fyren som 
sådan (faro – italienska, phare – franska). 
Men det arabiska ordet manara och det 
turkiska minare, minaret på svenska, bety-
der också fyr. Religion som ett sätt att hitta 
hem, varde ljus och ljuset var gott som 
första Moseboken (1:3-4) säger. Böneutro-
paren som den som guidar de troende till 
guds rike och hans vetande. Här är fyren 
det som tar oss bortom våra begränsningar 
men guidar oss till ett högre vetande.

Det finns även en annan slags fyr i litte-
raturen som tål att diskuteras. I Umberto 
Ecos ”Rosens namn” (1980) är det biblio-

teket i sig som är fyren. I Ecos bok göms 
de förbjudna böckerna i en labyrint vak-
tad av en maktfullkomlig bibliotekarie. 
Huvudpersonerna, William av Baskerville 
och Adso från Melk lyckas dock med lyk-
tor och ljus navigera bibliotekets labyrint. 
De två ”detektiverna”, eller kanske sna-
rare vetenskapsmännen, kan med hjälp 
av slumpen och ett systematiskt testande 
av olika teorier lösa mysteriet, men priset 
blir högt. I slutet av ”Rosens namn” kom-
mer biblioteket vilket är inrymt i ett torn, 
utan fönster på de lägre våningarna, att 
stå i brand och ljuset från de övre fönst-
ren kan ses över alpernas berg och dalar. 
Fyren och biblioteket i ett. Där fyren var 
gränsen mellan civilisationen och natu-
ren det okända blir biblioteket gränsen 
mellan vetandet och det okända. ”If I 
have seen further, it is by standing on the 
shoulders of giants” som sir Isaac Newton 
skrev i ett brev till Robert Hooke. Frasen 
vilken användes redan under medeltiden, 
enligt Umberto Eco, illustrerar vikten 
av tillgången till tidigare forskning via 
biblioteken. Det brinnande biblioteket 
i ”Rosens namn”, likt andra bokbål, blir 
en symbolisk återgång till en tidigare, 
ursprunglig, ordning. Men det sker till 
priset av framsteg. Där fyren guidar sjö-
fararen in i hamn och civilisationens ord-
ning guidar det brinnande biblioteket 
i ”Rosens namn” inte tillbaka till hamn 
utan tillbaka till en mer trångsynt men 
samtidigt en mer ordnad värld, en värld 
där kyrkan styr och inte får ifrågasättas. 

Biblioteket som den institution vilken 
ska sprida ljus i okunskapens mörker är 
en vanlig symbol och synsättet har spillt 
över i bibliotekens arkitektur. Central 
Library i Los Angeles är ett bra exempel. 
Originalutsmyckningen av byggnaden har 
som tema ”Light of Learning”. Biblioteket 
består av ett antal låga flyglar runt ett fyr-
kantigt torn vilket sträcker sig mot himlen. 
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Tornet avslutas i en dekorerad pyramid 
vars topp pryds av en hand hållandes en 
fackla. En illavarslande symbol då biblio-
teket brann den 29 april 1986, en av de 
värsta biblioteksbränderna i historien.

Varje sjökapten som anlöpte Alexandrias 
hamn var skyldig att låna ut sina böcker 
för avskrift i stadens bibliotek. Det fanns 
därmed en stark koppling mellan fyren 
och biblioteket. Tack vare det aktiva sö-
kandet efter fler böcker kom biblioteket i 
Alexandria att bli det relativt sett största 
bibliotek som någonsin funnits, om man 
betänker den totala mängden böcker i cir-
kulation vid denna tid. Bibliotekets bety-
delse kom dock med tiden att minska och 
det brann antagligen flera gånger, bl.a. år 
48 före vår tideräkning när Julius Caesars 
styrkor av misstag satte det i brand. En-
ligt Herman Thiersch som i boken Faros 
(1909) gått igenom en mängd antika käl-
lor var dess form en kvadrat med en ått-
kantig påbyggnad vilket avslutades i ett 
runt torn. I Stockholm, hörnet av Sveavä-
gen Odengatan, ligger den arkitektoniska 
kanske mest kända biblioteksbyggnaden i 
Sverige. Ritad av arkitekten Gunnar Asp-
lund i stilen nordisk klassicism stod det 
färdigt 1928. Klassicismen var en medve-
ten återgång till de klassiska idealen från 
det gamla Grekland och Rom. I Stock-
holms stadsbiblioteks entréhall möter 
oss också scener från antiken tagna ur Il-
liaden och Odyssén. Enligt vissa kommer 
de tidigaste noteringarna av fyrar från 

dessa böcker, enligt andra handlar det om 
en missuppfattning. Bibliotekets form är 
en fyrkant med en cirkelrund sektion på 
toppen. I den runda delen sitter en rad 
fönster runt om byggnaden och under 
mörka nätter släpper fönstren ut ljuset 
likt en fyr vilken guidar stockholmarna 
hem.

När Muminmamman fått nog av att leva 
i fyren och av Muminpappans barnsliga 
äventyr ger hon sig på att måla fyrens 
interiör. På väggarna skapar hon en av-
bild av den plats de lämnat. När hennes 
bild är fullbordad tar hon ett kliv in i 
den, hon blir en del av bilden, en del av 
sin egen fantasi. Och är det inte det vi 
gör när vi sakta går längs med bibliote-
kets hyllor för att till slut plocka ut en 
bok och låta oss slukas av dess innehåll. 
Lyckligtvis har vi fyrens ljus vilken kan 
guida oss i trygghet i hamn.

Central Library i Los Angeles

Stockholms stadsmuseum natt och dag.
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ETT FYR-FALDIGT LEVE FÖR 
KAPELLUDDENS FYRPLATS

Jan Olsén

Den 8 september firades Kapell-
uddens fyr på Öland ordentligt. 
Fyren är nyrenoverad både ut- och 
invändigt. Fyren är en prydnad. 

Renoveringen har varit omfattande. 
Byggnaderna på Fyrplatsen har ock-
så fått sig en ordentlig översyn.

Ett 70 tal personer hade hörsammat 
tilldragelsen och stämningen var 
god. Talen var många och inte ett 
öga var torrt.

               Kapelludden i all sin prakt.

Svenska Fyrsällskapet var en av de in-
bjudna och jag höll en monolog om 
fyrsystemet igår, idag och i morgon. Jag 
berättade också om varför Öland hade 
fem stora kustfyrplatser så nära inpå va-
randra.

Återinvigningen firades med alkoholfri 
bubbel, smaskiga snittar och en del gott 
godis. Vi saluterade även födelsedagen 
med ett 70 stämmigt fyr-faldigt leve. 
Blev pampigt. Det syntes tydligt att fyren 
sträckte på sig.

Firandet av den nyrenoverade 150-årsjubilaren gick av stapeln i fyrplatsträdgården.
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En extra rolig tilldragelse under firandet 
var att deltagarna från de lokala fören-
ingarna tagit flera personer med sig som 
hade släktingar som arbetat på fyrplat-
sen. En äldre dam hade också bott på 
fyrplatsen under 18 år då hennes man 
hade varit fyrvaktare fram till att fyrplat-
sen avbemannades 1967. Kul att höra 
många olika berättelser. 

Åren under och strax efter W2 hade 

Fyrbostaden  och förrådsbyggnaden.

satt en mycket speciell prägel på fyr-
platslivet. Mycket vrakgods, drivande 
minor och flera sjölik drev iland. Ibland 
small minorna när de fick kontakt med 
stranden. Vid ett tillfälle sprack de flesta 
fönstren på fyrplatsen. Allting var inte 
bättre förr.

När många organisationer och myndig-
heter träffas under trevliga lättsamma 
förhållanden blir det många bra och 

Entrén till fyren lyste inbjudande nymålad. Heidenstammaren såg ut att vila på 
stadiga ben. 
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konstruktiva samtal som drar fyrsyste-
met framåt. Det var kanske det viktigas-
te som hände under detta firande.

Något som har varit en bristvara på de 
flesta fyrplatserna är avsaknaden av in-
formation. Sjöfartsverket har nu tagit 
fram en stor och tydlig skylt som monte-
rats vid grinden till fyrplatsen. Den blev 
utmärkt och informativ. Där finns också 
en QR kod som länkar till Svenska Fyr-
sällskapets Fyrwiki. Extra kul.

Avsikten är att denna skylttyp i första 
svängen ska monteras på de fyrplatser 
som är statliga byggnadsminnen

Sjöfartsverket nyframtagna väderbeständiga informationsskylt. Planen är att motsva-
rande skyltar skall monteras på de fyrplatser som är statliga byggnadsminnen.

QR-koden som tar dig direkt till Svenska 
Fyrsällskapets lexikon - Fyrwiki.
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Fyrnytt

Bokö fyr
Bokö ledfyr som var kraftigt rostangripen monterades ner i våras 
(se Blänket 2022:3) och togs in till Rosenvik för renovering. 
Fyren skulle återplaceras nu till hösten. Efter kontakt med 
Sjöfartsverket har det framkommit att man ännu inte har kunnat 
hitta någon lämplig besiktningsman. Fyren står alltså som den 
lämnades i Rosenvik och förhoppningen är att den skall komma 
tillbaka på sin plats under våren. T.v. står den provisoriska fyren 
kvar. 

Fyren blev byggnadsminnesförklarad 2008-06-12 och är 
en symbol för Trosa. Den är t.o.m. avbildad på stadens bib-
lioteks lånekort. 

      Jan Blick

Holmögadds vippfyr ljussatt
1760 uppfördes en koleldad vippfyr på Holmö-
gadd. 1779 brann den ner. 2012 byggdes en ny 
vippfyr efter de gamla ritningarna. Den 11 sep-
tember i år (2022) var 4 medlemmar under led-
ning av Peter Wincent ute och elektrifierade vipp-
fyren. Man använde sig då av en solcell vid sidan 
av och batterilagring och drog in en kabel i korgen. 

Den lysande vippfyren kan beskådas via Hol-
mögadds webbkamera som ger stillbilder var 3:e minut. Kameran är riktad dels mot 
vippfyren och dels så att man ser Nordvalens fyr i bakgrunden. Webbkameran nås på 
gadden.holmsund.org eller genom att söka på ”Vippfyren Holmögadd”. 

En motsvarande vippfyr har byggts av Mariestads Fyrsällskap och har getts nam-
net ”Lennart” efter det Fyrsällskapets grundare. 

      Anders Wincent

Det har skapats en tradition
För 5:e året gick Draghällansimningen av stapeln. Nio 
friskusar tog sig an företaget att simma från Bredsand 
på fastlandet ut till Draghällans fyrplats och tillbaka. 
Det tog 50 minuter att simma sträckan på 4 km. Väd-
ret var inte det allra bästa med starka vindar. Man hade 
en följebåt, men ingen behövde utnyttja den. Alla tog 
sig fram och tillbaka för egen maskin. Väl framme på 
Draghällan vilade man sig några minuter och sedan bar 
det av mot fastlandet igen. Starkt gjort!

      Jan Magnusson

Foto: Tommy Öberg
Bilden är beskuren
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Hammarö Skage fyr
– Jubileumsskrift för en vital 150-åring

Föreningen Fyrtornet u.p.a. (text och foton)

Skage fyr på Hammarö sydspets är en privatägd fyr som ägs och förvaltas 
av medlemmarna i Föreningen Fyrtornet u.p.a.1 . För att förhindra att fy-
ren skulle rivas köptes den 1932 med tillhörande tomt och kringliggande 
byggnader av den då nybildade ekonomiska föreningens första ordförande, 
Georg Samuelsson. Två år senare överläts fyren formellt till Föreningen 
Fyrtornet. Fyren och fyrtomten har ända sedan införskattandet nyttjats av 
fyrmedlemmarna och deras familjer för tillfälligt boende, rekreation och al-
lehanda fritidsaktiviteter under både semester och annan fritid.

Ett av föreningens främsta syften är att förvalta och bevara fyren och dess närmiljö 
på ett sådant sätt att dess ursprungliga karaktär i görligaste mån bibehålles. De nu-
varande medlemmarna i fyrföreningen, tillika ägarna av fyren, utför detta arbete. 
Betydande insatser görs varje år av föreningens medlemmar för att förvalta fyren, 
dess kringliggande byggnader och fyrtomten. Föreningen får inga bidrag i någon form 
för bevarandet av fyren utan allt underhåll bekostas av föreningens medlemmar. I 
denna nya skepnad har Skage fyr varit ett uppskattat och omtyckt inslag i den vackra 
kustmiljön vid Hammarö sydspets fram till våra dagar.

Kort historik
Enligt tillgängliga källor var det under 1700-talets senare hälft som de första någor-
lunda effektiva åtgärderna kom till stånd för att underlätta den växande sjöfarten på 
Vänern. Mot slutet av det århundradet kom de första sjökorten och dessa förbättrades 
i början av 1800-talet av major och hydrografen P.J. Warberg. Det lär också ha varit 
major Warberg som åtog sig att organisera ett fyrväsende i Vänern och som ordnade 
med utprickning av de viktigaste farlederna i dessa på sina håll riskabla farvatten.

Utbyggnaden av fyrsystemet på Vänern tog dock riktig fart först under 1800-ta-
lets andra hälft, och denna jubileumsskrift är enbart tillägnad en liten fyr i detta 
fyrsystem, nämligen Skage fyr.   

1. Det finns mer information om Skage fyr och Föreningen Fyrtornet u.p.a. på föreningens 
hemsida, skagefyr.se 
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Skage fyr var en varningsfyr med enbart rött blinkande sken som varnade för de illa 
beryktade ”Skagegrisarna”, några lömska grund vid namn ”västra, mellersta och östra 
grisen” i norra Vänern strax söder om Hammarös sydspets. Händelserna kring Skage 
fyrs uppförande är i mångt och mycket höljda i glömskans dunkel, men klarlagt är 
i vart fall att det var bygg- och fyrmästare Anders G. Andersson som år 1872 upp-
förde fyren på uppdrag av Wenerns Seglations Direktion. De som befinner sig inne i 
fyren kan fortfarande se hans initialer målade över köksdörren till fyrstugan där han 
signerade sitt verk.

De första fyrvaktarna vid Skage fyr var dock kvinnor. Anders G. Andersson var en 
eftertraktad byggmästare längs med Vänerns kust och hade inte möjlighet att bosätta 
sig i fyren på heltid. Enligt kyrkoböckernas husförhörslängder flyttade fyrvakterskan 
Stina Andersdotter till Hammarö och fyren i slutet av 1873. Stina Andersdotter var 
Anders G. Anderssons storasyster. Även om det inte framgår av kyrkoböckerna ska 
även en annan kvinna vid namn Stava ha bott där ute på fyren tillsammans med Stina 
under de första åren, till dess att även Anders och hans familj flyttade in permanent. 
Anders dog 1903, och då tog Stina för första gången formellt över kontraktet som 
fyrvaktare vid Skage fyr. Hon var enligt kyrkoböckerna bosatt i fyren fram till hösten 
1908, då hon vid 73 års ålder flyttade till Karlstad.

I samband med detta tillträdde Johan Olsson tjänsten som fyrvaktare. Han var 
son till August och Kristin Olsson på Säterholmens fyr, och hans strävsamma livsöde 
var därför nära nog förutbestämt. Och det är också här, när Johan Olsson tillträdde 
som fyrvaktare, som sikten över Skage fyrs historia börjar bli bättre för att tala sjö-
mansspråk. 

Hammarö Skage fyr
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Johan Olsson hade nämligen en son vid namn Sigvard som var född och uppvuxen 
på Skage fyr, där han bodde tillsammans med sina föräldrar och en halvsyster. Några 
medlemmar från Föreningen Fyrtornet tillbringande år 1972 en trivsam fikastund 
med Sigvard Olsson, båtbyggare och Solabåtsredare, över en kopp kaffe i hans hem 
på Stora Skagene med en bandspelare surrande i bakgrunden. Det är Sigvards min-
nen som givit det huvudsakliga stoffet till denna lilla berättelse som följer om livet 
på Skage fyr, vid den tid då lampan fortfarande osade och brann där uppe i tornet 2.   

Skage fyr och fyrvaktarfamiljen Olsson
Man svalt inte, säger Sigvard, för det fanns fisk runtom knuten, och på nordsidan av 
holmen, där spången nu slutar, hade fader Johan med ihärdiga vedermödor rensat 
undan kullerstenarna och anlagt ett potatisland, som fram på höstkanten gav ifrån sig 
så där fyra eller fem tunnor potatis. Husdjursbeståndet bestod till en början av endast 
getter, och Sigvard understryker med viss stolthet att getmjölk utgjorde en värdefull 
beståndsdel i hans barndoms kost. Getterna fick sin bärgning under en del av året ute 
på Skallholmen, dit de fraktades med fyrekan. Men så småningom moderniserades 
hushållet med en ko som dock ställde större krav på tillvaron och därmed även sina 
ägare. Vass godkände hon förstås, eftersom den magra markvegetationen på fyrhol-
men inte kunde göra ett så stort kreatur belåtet, och därför fick fyrvaktaren och hans 
familj slita ont med vasstäkt för att kunna hålla kon på benen över vintern. Vidare 
hade man höns, och en och annan olycklig killing fick vid högtidliga tillfällen sätta 
livet till för att höja standarden i mor Hildas kök. 

Att mathållningen annars till stor del baserades på fisk var ju naturligt. Man äg-
nade sig med förkärlek åt lake som utan problem kunde fiskas året runt. Men man 
gjorde naturligtvis inte heller några invändningar mot gädda och abborre. Slom hå-
vade man upp om vårarna, och siklöjan fiskade man huvudsakligen vid västra Grisen. 
Om vårarna ägnade man sig också åt någonting som man kallade ”Flanka” som gällde 
vårlaxen och gick till så här: I den ljusa vårnatten rodde Johan ut på sjön. Han la ut 
laxnätet i vindriktningen och gjorde fast ena änden i båten med den andra fri från 
nät. Nätet flöt nu på sänkena någon meter under vattenytan. Därefter redde Johan 
sitt nattläger i botten på båten, och ekipaget drev sedan, med Johan sussande längst 
fram, med vind och vågor tills morgonen grydde. Då lämnade Johan sin luftiga, men 
även något kantiga sovplats och halade in sin fångst. 

Johan Olsson uppbar för sin fyrvaktargärning av Wenerns Seglations Direktion en 
lön av 300 kronor per år som var uppdelad i två hälfter, och avhämtades vid jul och 
midsommar. I arbetet ingick då även att vaka över prickarna i de närmsta farlederna. 
Lönen för mödan var ju inte överväldigande och Johan försökte få till stånd en bätt-
ring genom att samla den s.k. ”lots- fyr- och prickhållarpersonalen” till en förening 
med krav på skälig ersättning. Men tiden var väl inte mogen för dylika aktioner, så 
resultatet blev klent. 

För att förbättra de magra inkomsterna byggde Johan Olssons båtar. Det blev så 
där 3-4 vänersnipor och några ekor om året. Priserna höll sig omkring 285 respek-

2. För en mer utförlig berättelse, se HAMMARÖ SKAGE FYR 1872-1932 – Jubileumsskrift 
för en vital 140-åring, red. Alf Sundin, Olov Peterson och Sven Atterblom 
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tive 85 kr per styck, och verksamheten inbringade så där cirka tusenlappen årligen. 
Virket hämtades till stor del från Jäverön, där Johan upptäckt speciellt lämplig gran, 
och dessutom välsignade ju sjön med vinddrivet virke, som allt som oftast vandrade 
upp på Johans sågbänk. Och knappast någon enda krokig gran på de allra sydligaste 
delarna av Hammarön undgick Johans spanande öga. Sådant gick åt för stävar och 
spant. 

Någon särskilt spännande upplevelse från sin tid vid fyren minns inte Sigvard. Fyren 
gjorde tydligen god tjänst, för skeppsbrotten var få och odramatiska. Vänerskutan 
Ingeborg gick emellertid en kväll för länge sedan sitt öde till mötes mot Skallholms-
bergen, men den olyckan berodde inte på att fyren inte fungerade utan mera på att 
besättningen genom påverkan av starka drycker intresserat sig föga för fyrar eller 
liknande varningsmärken överhuvudtaget. Sigvard erinrade sig, när han som liten 
pilt uppflugen på sin moders arm, beskådade de skeppsbrutna som låg uppradade 
på köksgolvet i välbehövlig vila. Skeppet Ingeborg blev vrak, och kölpartiet bärgades 
för att sedermera under åtskilliga år tjänstgöra som båtbrygga. Sådant blev alltså det 
ärorika slutet för det stolta skeppet Ingeborg. 

Ett uppiggande inslag i livet på Skage fyr vid denna tid utgjorde däremot um-
gänget med spökena som var väletablerade i fyren. Den som i första hand upprätthöll 
förbindelserna med andevärlden var mor Hilda, som hade en lång serie ockulta upp-
levelser av olika kuslighetsgrad. Hennes tro på spöken var orubblig, men även andra 
personer som tillfälligt uppehöll sig på fyren fick knottrigt skinn när husspökena 
började hasa omkring där uppe på vinden 3. 

År 1930 avled fyrvaktare Johan Olsson endast 49 år gammal, och den sista fyrvaktar-
familjen lämnade fyren. 1932 lades den ned som fungerande varningsfyr. I blott 60 år 
tjänade fyren sitt ursprungliga syfte, nämligen att ledsaga sjöfarten. Därefter har Före-
ningen Fyrtornet u.p.a. under 90 år varit fyrens beskyddare och ledsagare. I denna 
skepnad fungerar Skage fyr fortfarande som ett viktigt landmärke för sjöfararna i 
norra Vänerns vatten och skärgård, inte minst för fritidsbåtägare.

Del av föreningen Fyrtornets med-
lemmar samlade för traditionell foto-
grafering före den årliga kräftskivan. 
I år kombinerades kräftskivan med 
jubileumsfirande 150 år. 
Fyren ses från söder. 
Foto: Mats Williams, 
Föreningen Fyrtornet u.p.a., aug 2022.

3. Den som är intresserad av vilka spöken eller gastar som härjar kring Skage fyr om nät-
terna kan se kortfilmen ”Fyren – Keeper of the light” som är inspelad på Skage fyr (finns på 
Youtube). Ingen fyrmedlem har dock hittills rapporterat något liknande.   
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Att stå i Finland och se Sverige i öster
Ralf Carlsson

Ibland råkar man ut för händelser som rubbar ens geografiska världsbild 
– det kan exempelvis handla om att man på södra halvklotet upplever att 
solen rör sig åt fel håll eller att flygplan på väg mellan Ostasien och de syd-
ligare delarna av Europa passerar över Sverige eller Finland i stället för att 
flyga rakt österut. För några år sedan hade jag en sådan upplevelse, när jag 
stod i Finland och tittade mot öster och såg Sverige.

Denna till synes omöjliga händelse är fullt möjlig på den lilla holmen 
Märket, som markerar gränsen mellan Sverige och Finland mitt i Ålands 
hav. Märket är en c:a 3 hektar stor holme med en berggrund bestående av 
svart olivindiabas.

Vi anlände dit ut en solig söndag i slutet av juli och för mig var det första 
besöket, trots att jag är ålänning av födsel och ohejdad vana. Vi åkte från 
Käringsund i Eckerö, Finlands västligaste kommun, och resan tog ungefär 
en timme.

Märkets tillkomst
Vid freden i Fredrikshamn, efter 1808-
1809 års krig, bestämdes att den lilla 
holmen skulle markera gränsen mel-
lan Sverige och Ryssland i Ålands hav 
och enligt Ålandskonventionen 1921 
går gränsen mellan Sverige och Finland 
(som blev självständigt 1917) mitt på 
holmen. Detta låter ju helt rimligt enligt 
det sunda förnuftet.

År 1885 byggdes en fyr på Märket ef-
ter att en 10 meter hög stång med en 
tunna i toppen hade stått där som sjö-
märke sedan 1862. Fyren byggdes alltså 
av ryssarna medan Finland var ryskt, ef-
ter ritningar av den finländske arkitek-
ten Georg Schreck. Av någon anledning 
hamnade dock fyren med tillhörande 
byggnader på den svenska sidan av hol-
men men ingen brydde sig tydligen om 

MÄRKET: De tre fyrbyggnaderna ligger lågt över havsytan.
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det. Först i början av 1980-talet var det 
någon som noterade detta faktum och år 
1985 justerades gränsen så att fyrbygg-
naderna nu står i Finland och Sverige 
fick en lika stor yta av Finlands del av 
Märket. Därför kan man nu se Sverige 
om man står uppe i fyren och tittar ös-
terut. Gränsen är markerad på holmen, 
så man kan stå med ena foten i Sverige 
och den andra i Finland om man så öns-
kar. I motsats till vissa andra geografiska 
markeringar är denna linje stabil med-
an exempelvis polcirkeln, som i delar 
av Lappland är markerad med ett vitt 
streck hela tiden ändrar läge beroende 
på att jordens lutningsvinkel varierar. 
Varför man inte ville dela Märket rakt av 
hade att göra med de traditionella del-
ningarna av fiskevatten.

Vart hör Märket
Gällande Märket hette det länge att fyr-
vaktarna sov med huvudet i ena landet 
och fötterna i det andra och att bastun 
låg i Sverige, men det är väl inte helt sant. 
Administrativt hör den finländska delen 
av Märket till Hammarlands kommun på 
Åland medan den svenska delen hör till 
två kommuner och två län – Norrtälje 

kommun i Stockholms län och Östham-
mars kommun i Uppsala län.

En liten kuriositet är att Märket 
bland radioamatörer räknas som ett eget 
land. Dels är märket en del av Finland, 
dels är det en ö och framför allt är det en 
liten yta på en ö som delas av två stater.

Ön i förhållande till havet
Holmen är inte särskilt hög, enligt 
egen uppskattning ligger dess högsta 
punkt maximalt 3-4 meter över havet. 
Enligt Finlands Meteorologiska Insti-
tut är den högsta våghöjden på Öster-
sjön 15 meter (https://svenska.yle.fi/
artikel/2017/01/12/jattevagor-pa-norra-
ostersjon-i-natt-kandes-som-att-aka-i-en-
tvattmaskin. 2017.01.12), vilket innebär 
att hela holmen spolas över av havet vid 
kraftigare vindar.

Höga vågor lär enligt guiden på Mär-
ket också ha uppträtt när man skulle 
uppföra fyren när sex personer satt upp-
hissade i en båt under flera dygn utan 
mat eller vatten och efter det lär ha 
sagt: ”Detta är en omöjlig uppgift”. Trots 
det lyckades ett annat arbetslag tydligen 
uppföra fyren efter det.

UTSIKT FRÅN FYREN: Utsikten mot öster, där Sverige syns till vänster.
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Mellan 1885 och fram till årsskiftet 
1976-1977, när fyren lades ned, lyste 
alltså fyren stadigt eller rättare sagt blin-
kade men vad hände efter det?

Vad hände med fyren efter 1977
Efter flera decennier, i början av 2000-ta-
let låg byggnaderna nästan i ruiner. I det 
läget, år 2007, skrev Finlands fyrsällskap 
under ett hyreskontrakt med finska sta-
ten, som formellt äger byggnaderna. 
Medlemmarna i Finlands fyrsällskap 
har nu, genom frivilligt arbete renoverat 
byggnaderna och personer finns stän-
digt på plats under högsäsongen, vilket 
innebär april/maj – september/oktober, 
då de guidar besökare och berättar om 
fyrens historia. När inga besökare finns 
på plats fortsätter renoveringsarbetet 
och till den gångna säsongen hade fler 
än 100 personer anmält sig. De som be-
stämmer sig för att arbeta vid fyren får 
räkna med att vara där under minst en 
vecka innan de får avlösning.

Märket ur biologisk synvinkel
Holmen i sig är kanske inte speciellt 
spännande. Livet där ute uppvisar inte 
särskilt hög biodiversitet. Jag gjorde en 

grov uppskattning av antalet kärlväxter 
och räknade in ett tiotal arter av fröväx-
ter (maximalt 20), inga ormbunksväxter 
men klipporna var ändå till stor del täck-
ta av vägglav (Xanthoria parietina), som 
gjorde att det lyste gult över stora ytor.

Fågellivet var väl ungefär vad man 
kunde förvänta sig – ett antal tärnor och 
måsar, främst på de närbelägna holmarna 
på den svenska sidan av gränsen och så 
passerade en tornfalk, som snabbt attack-
erades av irriterade silvertärnor. Kanske 
det hade funnits fler arter tidigare under 
säsongen men i slutet av juli har de flesta 
arterna redan flyttat söderut. 

Det som var verkligt intressant att se 
var nyfikna gråsälar (Halichoerus grypus), 
som dök upp när vi förtöjde båten och 
som sedan låg och solade sig på några 
klippor på behörigt avstånd. I mitten av 
1980-talet beräknade forskare att det 
fanns c:a 2000 gråsälar i hela Östersjön 
efter att ha varit ungefär 100 000 i bör-
jan av 1900-talet. Nedgången antogs bero 
på användning av DDT, PCB och andra 
miljögifter, som förbjöds omkring 1970. 
I dag torde det finnas 30 000 – 40 000 
gråsälar i Östersjön

GULA KLIPPOR: Stora delar av Märket är täckta av gul vägglav.
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Hur tar man sig till Märket?
Att ta sig ut till Märket är inte helt lätt. 
Antingen ska man ha en egen båt el-
ler så ordnas ibland guidade turer från 
Eckerö på Åland under förutsättning att 
tillräckligt många (för närvarande minst 
6 personer) är intresserade. Hur det är 
med ordnade turer från Sverige har jag 

SÄLAR: Runt Märket finns hundratals gråsälar.

ingen aning om. Dessutom är det inte 
alltid möjligt att ta i land på holmen på 
grund av sjögång. När jag besökte Mär-
ket i somras, fick båtarna ligga på redden 
medan vi transporterades i land med en 
gummibåt, som tog några få passagerare 
åt gången.

Ibland blir det lite fel
I senaste Blänket var det extra roligt att läsa den fina artikeln om Fyrforum på 
Gotland. Artikeln är som sagt trevligt skriven men författarna har tyvärr varit lite 
slarviga med fakta. 
Det står ”Utanför Herrvik ligger Östergarnsholm med sina tre fyrar, …”
Östergarnsholm har faktiskt fyra fyrar!
•	 Gamla fyren från 1818. Den är Gotlands första fyr.
•	 Den provisoriska stenkolsfyren från 1849 som användes under ombyggnaden av 

Gamla fyren. Den är den enda av sitt slag som finns kvar i Sverige.
•	 Nya fyren från 1919 som fortfarande ägs och drivs av Sjöfartsverket.
•	 Ledfyren Östergarn Västra från 1919 som ägs och drivs av Östergarn-

Gammelgarns Hembygdsförening.
Om Grynge står det bl.a. ”Två öppna stenkolsfyrar från 1800-talet bildar en enslinje för 
att leda fiskebåtarna in i hamnen."
•	 Ensfyrarna har aldrig eldats med stenkol! Det var tjärved som gällde. Den var 

både lättillgänglig och billig.
      Sven Norberg
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Hej alla barn! 

Nu har ni en alldeles egen sida i Fyrwiki, 
Svenska Fyrsällskapets Lexikon. 

Så bra, men hur hittar jag den?
Gå in på Svenska Fyrsällskapets hemsida, 
www.fyr.org och klicka på "Fyrwiki" i menyraden. 
I sökrutan uppe till höger skriver du: 
”Barnens sida”, så kommer du rätt.  

Här kan du välja mellan 10 olika ritade fyrar som du kan färglägga själv.
Det finns också en flik som heter "Barnens egen fyr" och på den sidan kan du 
rita din alldeles egna fyr. Hittar du inte sidan så be någon vuxen hjälpa dig, 
men barn brukar nästan vara duktigare på datorer än vuxna så du vet säkert 
redan hur man gör.

Fyrwiki har fyllts på med en väldig massa bilder, mest nytagna. 
Kolla gärna sidan. Skriv då ”Senaste” i sökrutan. Ett klick i bilden länkar 
vidare, men det kunde du väl redan..

Det här vet du väl också att om du använder mobilen så blir fyrwiki så 
mycket bättre om du ställt in liggande format på skärmen. 

Om du vill att jag skall göra någon mer fyr eller vill veta något annat om 
fyrar så hör av dig till mig på mail: leif.e.elsby@gmail.com.
 
      Leif Elsby
      Redaktör för Fyrwiki

Hjälp oss och också dig själv!

Ett medlemsregister skall vara aktuellt annars är det inte mycket att lita på. 
Vi vet inte om du ändrat adress eller andra kontaktuppgifter om du inte talar 
om det. 
Fel adress kan t.ex. göra att du inte får Blänket, fel mailadress att vi inte kan 
nå dig .

Glöm därför inte att anmäla eventuella ändringar av kontaktuppgifter snarast 
till Svenska Fyrsällskapet, e-post medlem@fyr.org eller tel. 08-710 3333.

       Redaktören
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Boktips (kanske till tomten)

Svenska Fyrar - Malören till Nordkoster
av Magnus Rietz

Magnus Rietz har tidigare gett ut en bok med samma 
titel. Uppmuntrad av Esbjörn Hillberg. som tyvärr aldrig 
hann se det färdiga alstret, har Magnus nu omarbetat 
detta praktverk. Många av bilderna liksom de informa-
tiva och trevligt skrivna texterna är nya. 

Boken kan ses som ett uppslagsverk om man vill 
orientera sig bland Sveriges fyrar från Malören i norr och 
runt vår kust upp till Nordkoster på gränsen till Norge. 

Boken är ett inbundet fotografiskt bildverk på 269 
sidor med format 308x225x33 mm och vikt 1724 g. 
Pris 339 kr på nätet och något dyrare i bokhandel. 
Förlag: Lind & Co. ISBN 9789180184069. 

      Maria Elsby

Mina fyrar - med kameran längs kusterna 1964-2019
av Anders Hedin

Anders Hedin är känd av fyrintresserade genom sina 
tidigare böcker "Ljus längs kusten" och "Lysande skär-
gård". Anders har nu gett ut en något annorlunda bok 
med fyrfoton och kortare berättelser från sina fyrre-
sor i Sverige men också utomlands. 

Texterna är informativa och underhållande och 
genialt upplagda med en historisk del och en nutida 
som ger en beskrivning om vad som lockade till fyr-
besöket. Jag hade bara tänkt att först bläddra i bo-
ken men blev sittande tills jag läst den från pärm till 
pärm. 

Boken är inbunden, på 188 sidor och med forma-
tet  265x220x20 mm och vikt 1200 g. 

Pris 188 kr på nätet och något dyrare i bokhandel. ISBN 9789152726372. 
Förlag: Loxodrom (Anders Hedin AB).

      Maria Elsby 



46

Lohklints förlisning vid Jägarörens fyr
Källa: Västerbottens-Kuriren och Kurt Boberg

Det västtyska motorfartyget LOHKLINT om 500 nettoton totalförliste vid 
Jägarörens fyr i september 1973. Besättningen bärgades, liksom största delen av 
den paketerade virkeslasten. Vraket bröts mycket snart ner och kunde efter något år 
knappt ses längre ovanför vattenytan. 

Det blev dock så småningom rättegång med anledning av viss bärgning av både virke 
och inventarier från fartyget. Flera personer bötfälldes för att de ej i laga ordning 
anmält sjöfynd, d.v.s. tillvarataget virke. Även annat bärgningsingripande bötfälldes. 
så småningom efter slutligt avgörande i Högsta domstolen. Ingripandet, som 
avsåg diverse inventarier, ansågs opåkallat i då rådande situation. De kringspridda 
virkespartierna hopsamlades under våren 1974 efter långvariga förhandlingar om 
bärgarlönens storlek till Byviken på Holmön, dit ett motorfartyg kom och hämtade 
partiet. Sannolikt var det den då rådande högkonjunkturen för sågade trävaror som 
medförde att så hög bärgarlön utbetalades. 
     Insänt av Tomas Berglund

Anm.: I ”dykarbibeln” sammanställd av Kurt Boberg och Alf 
Öhman ”Vrak och sjöolyckor vid Västerbottens kust” står det 
lite om förlisningen.

I ett utdrag ur sjöförklaringen kan man läsa att grundstötningen 
berodde på att man ombord förväxlade Jägarörens ljuskaraktär 
med någon annan fyr, som kunde ha varit Nordvalen eller 
Gunvorsgrund? Och att man efter detta ändrade karaktären 
på Jägarören för att inga fler sammanblandningar skulle ske.

     Tomas Berglund

Besättningen på LOHKLINT undsattes av lotsarna på Bred-
skär. Vraket ligger sönderkrossat vid sydöstra delen av Ängesön, 
Holmön.  Vrakets position: N63.40.35 - O 20.55.60.
Foto: Jan Olofsson

Jägarören
Foto:
Tomas Berglund
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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

Ansökningar kan lämnas när som helst men behandlas två gånger årligen, 
i april och oktober.

Ansökan skickas till:

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

      Styrelsen



48

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:-)

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

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

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

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

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

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

Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. Då artikeln accepterats 
startar en brev-/mailväxling till dess att vi båda är nöjda med resultatet. 
Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna hålls. Tro det eller ej men 
varje tidning innebär flera månaders arbete innan den går i tryck. 
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
      Maria Elsby
      Redaktör
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: medlem@fyr.org
Tel: 08-710 3333    BGnr: 5401-9344 (medlemsavgifter)    BGnr: 5441-3174 (övrigt)    
Bic/Swift: HANDSESS    IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818

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. 0703-539550
 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 Syd
Sammank. Gay Thelander, Bagarevägen 14, 294 38 Sölvesborg, tel. 0768-464827
 Fleming Eklund, Svartgränd 2, 271 43 Ystad, tel. 0705-180671
 Anders Mårtensson, Tegnérgatan 16, 392 54 Kalmar, tel. 0708-675927
 Per Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0705-822372

Programkommitté Uppland (nedlagd t.v.)

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 och 2023
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Hjortens Udde
Foto: Pia Hansson


