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Gott Nytt År 2023
När du får Blänket i din hand så har vi hunnit en bit in på det nya året. Det har blivit 
ljusare och framför allt har vi ingen pandemi längre. Covid-19 är inte borta, men vi får 
träffas igen och gå på olika evenemang. Två sådana som var inställda förra året var båt-
mässorna i Göteborg och Stockholm. I år blir de av. Vi har då tillfälle att visa upp vad 
Svenska Fyrsällskapet står för och gör för att bevara våra fyrar. 

I år har vi en nyhet som kommer att få sitt premiärtest på båtmässan i Göteborg. En 
av våra styrelsemedlemmar, Tomas Berglund, kom med en strålande idé. Vi skulle ha 
en pekskärm där man genom en enkel knapptryckning kommer in på vår hemsida med 
beskrivning av Fyrsällskapet. Skärmen ger tre olika möjligheter. Nr 2 är Fyrwiki. Fyrwiki 
är Svenska Fyrsällskapets alldeles egna fyrlexikon som innehåller en otrolig mängd in-
formation om fyrar, fyrteknik och fyrliv. Mängder av sökbara kartor över svenska men 
också över de övriga nordiska ländernas fyrar och fyrskepp och mycket annat. Nr 3 leder 
in i fyrpersonalsregistret. Ett sökbart register över svensk fyrpersonal genom tiderna och 
deras närmaste. Här kan du se vilka som tjänstgjort på våra tidigare bemannade fyrplat-
ser eller också kan du söka på namnet, kanske på någon släkting som varit verksam inom 
fyrväsendet. Man kan klicka sig fram i det oändliga. Dessa tre funktioner hoppas vi skall 
sprida mycket glädje och kunskap hos besökarna.

Pekskärmen kommer från att ha varit i Göteborg att gå vidare till "Allt för sjön" i Stock-
holm och senare till Dalén-museet i Sjötorp. Där har vi fått tillgång till en mindre yta 
där vi kan ha en liten fyrutställning och också pekskärmen under sommaren. 

Ingen fyrpepparkakstävling i år heller. Då kom det ett mail från Hanna Odelfors, som 
berättade att sonen Tage höll på med att baka Staviks fyr i pepparkaksdeg. Inte kunde 
jag väl motstå det. Det fina resultatet ses på omslagets baksida. När jag låg vaken på nat-
ten så gick tankarna som så ofta till Blänket.  Hade det inte skrivits i Blänket om Staviks 
renovering. Jovisst i Blänket 2004:1 kan du läsa om familjen Quists fantastiska arbete 
med att få fyren i gott skick igen. 

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

Ett särskilt tack vill jag rikta till fotograf Magnus Rietz, en av grundarna till Svenska 
Fyrsällskapet, för hans stora generositet att utan ersättning ställa många vackra fyrbilder 
till Blänkets förfogande. Många har säkert tagit fina foton på fyrar och flera skulle för-
modligen platsa som omslagsbilder. så hör av er. Bilden skall vara i stående format och 
av god upplösning.

Väl mött under 2023!

      Maria Elsby
      Redaktör
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Gott Nytt Fyrår!
Ännu ett år har passerat för Svenska Fyrsällskapet i sitt ar-
bete för fyrsystemet och i medlemmarnas tjänst. Det har varit 
mycket arbete men det är också utvecklande och roligt. 

Målet för vår verksamhet är att medlemmarna ska kunna be-
rika sig på många olika sätt i hela fyrsystemet.

Under detta år tänkte vi ägna oss åt följande:
•   Vi ger ut vår tidning Blänket fyra gånger.
•   Vi utvecklar fyrpersonalregistret löpande.
•   Vi driver och utvecklar Fyrwiki som idag är ett imponerande uppslagsverk.
•   Vi håller vår hemsida aktuell.
•   Vi finns också med på flera sociala medier.
•   Vi kan ekonomiskt hjälpa författare som skriver om fyrsystemet.
•   Vi kan också hjälpa fyrföreningar med ekonomi om man till exempel vill utveckla sitt
     lokala fyrmuseum.
•   Vi önskar ett fortsatt gott samarbete med Sjöfartsverket som är den största fyrägaren.
•   Vi önskar också ett fortsatt bra samarbete med SMTM (Statens Maritima och Trans-
   porthistoriska Muséer) som har mycket kunskaper om utställningar samt gedigna 
     samlingar som vi kan låna ur för att komplettera lokala fyrutställningar.
•   Vi har haft en roll i framtagandet av fyrutställningen på Sjöhistoriska. Den ska också
     användas som en vandringsutställning. Nästa anhalt blir Karlskrona.
•   Våra programkommittéer ordnar föredrag, utflykter till fyrplatser och genomför också
    ”fyrsafari” från båtar i fyrspännande områden.
•   Vi önskar också ett fortsatt bra och konstruktivt samarbete med Svenska Kryssarklub-
    ben som sköter våra medlemskontakter, register och viss redovisning. SXK passar
     också vår officiella mailadress. 

Lite längre fram i detta nummer av Blänket så hittar ni många trevliga aktiviteter för våra 
medlemmar. Det är programkommittéerna som är motorn i att hitta på verksamheter.

Med vänlig fyrhälsning
Jan Olsén
Ordf. 
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OBS! Om vi tvingas ställa in föredrag eller utflykter kommer detta att 
anslås på Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org. Kontrollera på hemsidan 
innan du ger dig iväg! Giltigt covid 19-pass an komma att krävas p.g.a. 
Myndighetskrav.

Svenska Fyrsällskapets program våren 2023

4-12 februari  Göteborg                                                                          Båtmässan

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

7 februari  Stockholm                                                                     Jylländska Fyrar

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 7 februari kl 19.00. 
Jan Hopfinger berättar om sin resa bland fyrarna på västra Jylland 2021
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 100 m 
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 3 februari till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

28 februari  Göteborg                                                                 Fyrskepp i Sverige

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, tisdag 28 februari kl 19.00 
Den mångkunnige och trogne medlemmen i Fyrsällskapet Lars Zimmerman berättar och visar 
film om Fyrskepp i Sverige. Han berättar speciellt hur dagsläget är för fyrskeppet FLADEN som 
ligger i Göteborg.
Anmälan: Ingen
Avgift: 40 kr inkl kaffe/te och bulle. Betalning med Swish eller kontant (ha med jämna pengar).
Vid eventuella frågor ring Göran Sernbo 0704-449843.
Obs! Vi är nu tillbaka i Sjömanskyrkan och har föredrag.

9-12 och 16-19 mars  Stockholm                                                                   Allt för Sjön

Älvsjömässan, Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Stockholm.
Öppettider: torsdag kl 12-21, fredag - söndag kl 10-18.
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.

22 mars  Stockholm                                  Fyrar och farleder i Stockholms skärgård

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 22 mars kl 19.00. 
Fyrsällskapets ordförande Jan Olsén berättar i ord och bild om fyrar och gamla farleder i 
Stockholms skärgård.
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Resväg  Se 7 februari
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 17 mars till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

25 mars  Göteborg                                                                                   Årsmöte

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

EEfter årsmöet kan vi som vill träffas lite mer ta en tallrik fisksoppa på Långedrags Värdshus. 
Man betalar själv för fisksoppan. Anmäl till soppan när du anmäler till mötet. 

19 april  Stockholm                                                      Från Vedbrasa till Lysdioder

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 19 april kl 19.00. 
Ulf Schloss, vice ordf. i Fyrsällskapet, berättar i ord och bild om fyrljusets historiska utveck-
ling fram till våra dagar
Resväg  Se 7 februari
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 14 april till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com.

23 april  Fjällbacka/Lysekil                                        Gammal fyrlins / Fyrspaning

Samling Nestorsgården, Fridhemsvägen 2, Fjällbacka, söndag 23 april kl 11.00
Lennart Dorthé, Fjällbacka Hembygdsförening, guidar oss runt i Nestorsgården. Vi tittar spe-
ciellt på linsen (2:a ord) som satt i Väderobods gamla Heidenstamsfyr 1867-1964.
Ingen anmälan 
Ingen avgift
Efter detta besök fortsätter vi som vill till Lysekil där det blir fyrspaning
Samling på parkeringen, Stora Långevik vid Smedgatans slut, Lysekil, söndag 23 april kl 14.30
Bryggpromenad på Lysekils nya Västerhavsled där vi ser ut över havet och några av inseglings-
fyrarna till Preemraff i Brofjorden. Arne, Göran och Magdalena, medlemmar i Fyrsällskapet, 
guidar oss. Promenaden beräknas ta 1,5 tim. På någon av alla sittplatserna längs leden kommer 
vi att hitta lä för ett kaffestopp. Ta med egen fika! Promenaden startar och slutar på parkeringen 
i Stora Långevik, Lysekil. Läs mer om promenaden på https://lysekilsvanner.se/
Ingen anmälan 
Ingen avgift
Du kan vara med på bara en av utflykterna om du vill men varför inte göra en heldag. Ev frågor 
och samåkning ring Marie Tilosius 0705-545151.
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11 maj  Stockholm                                                                      Utflykt til Landsort

En endagsutflykt till Landsort med guidning av fd mästerlotsen och Landsortsbon Björn Öberg 
som berättar om fyrens historia och lotsverksamheten på Landsort i svunnen tid såväl
som i nutid.
Resväg: Pendeltåg till Nynäshamn därifrån buss nr 852 till Ankarudden varifrån Vaxholmsbåt
avgår till Landsort. Då någon tidtabell från SL/Vaxholmsbolaget ännu ej är tillgänglig
kommer exakta tider meddelas på Fyrsällskapets hemsida, www.fyr.org. Trolig avgångstid
från Ankarudden c:a kl. 10.00.
Medtag egen matsäck, klädsel efter väder och vind. 
Kostnad: Var och en står för sina reskostnader
Obligatorisk anmälan till ulf.schloss@telia.com

13 maj  Sydsverige                        Utflykt til Nakkehoved fyr (Gilleleie) Danmark

Samling lördagen den 13 maj kl. 13.10 utanför Västra fyren, Gilleleie, Danmark.
Else Djurhuus, Helsingörs museum, informerar och berättar om fyrarna. Därefter kan vi gå in i 
Västra fyren med sitt fantastiska fyrmuseum och sedan till den Östra fyren.
Anmälan senast 6 maj till Fleming Eklund tel. 0705-180671 eller e-post fystad8@gmail.com.
Entré till fyren och fyrmuséet är gratis.
Ta med fika eller köp något i restaurangen som finns i Östra fyren.
Transportmöjligheter: Du tar dig själv till Nakkehhoved fyr.
Med bil: via bron i Malmö eller med båt från Helsingborg. Bilfärd från Helsingör c:a 30 minuter.
Utan bil: båt från Helsingborg, (var tjugonde minut) och buss 940R (från järnvägsstationen) 
Helsingör-Gilleleie (11.22 eller 11.52 o.s.v.) längs kusten till hållplats ”Fyrplatsen”.
Frågor till Fleming Eklund eller Gay Thelander 0768-464827 eller e-post
gayinga.thelander@gmail.com.

Andra aktiviteter: Helsingör Sjöfartsmuseet se: www.mfs.dk
och Gilleleie Museum Skippshallarna se: www.museumns.dk

14 maj  Göteborg                                                                 Utflykt till Valö fyrplats

Västtrafiks båt till Vrångö avgår från Saltholmens båtterminal söndag fm 14 maj kl: tid fås vid 
anmälan
Göteborgs Kanotförening. www.gkf.info äger husen på Valö fyrplats. Medlemmar från kanot-
föreningen berättar och visar oss runt på fyrplatsen. Valö fyrplats byggdes år 1885. Fyren avbe-
mannades 1935 i samband med att den nya fyren byggdes.
Vi planerar att vara på ön 1,5-2 tim. Kanotföreningen bjuder på fika (kaffe o smörgås).
Anmälan som är bindande kan göras: 1-30 april till e-post fyrprogvast@gmail.com. 
Max 20 personer. 
Avgift: 100kr + t/r Västtrafiks båt. Avgiften betalas på plats med swish eller kontant. Om du 
får förhinder och inte avbokar din resa senast 7 maj kommer du att debiteras hela beloppet.
Resväg: Åk med Västtrafiks båt ut till Vrångö och gå sedan c:a 20 min över ön till hamnen. Där 
blir det privatbåtar (medlemmar i kanotföreningen) ut till Valö, c:a 15 min, ta med egen flytväst. 
Resan sker på egen risk.
Obs! Turen kan bli inställd p.g.a. otjänlig väderlek. Du måste själv förvissa dig om att turen blir 
av genom att titta på hemsidan (www.fyr.org) eller ringa någon i programkommittén. 
Eventuella frågor: ring Marie Tilosius 0705-545151.
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Maj/aug/sept  Stockholm.                         Endagsutflykter med Briggen Tre Kronor

Föreningen Briggen Tre Kronor ordnar 4 endagars seglingar med Janne Olsén, Fyrsällskapets 
ordförande, som guide. Under seglingen kommer man passera skärgårdsfyrar, angöring och kust-
fyrar, nautofoner, sjömärken, farleder och lotsning samt berättelser om några öden och äventyr. 
Segling med råtacklat fartyg i farled och utmed kust.

Segling 1: Lördag 20 maj
Losskastning Stavsnäs Vinterhamn kl. 10.00. Förtöjda i Stavsnäs Vinterhamn kl. 18.00.

Segling 2: Söndag 21 maj 
Losskastning Stavsnäs Vinterhamn kl.10.00. Förtöjda i Stavsnäs kl. 18.00.

Segling 3: Lördag 30 september 
Losskastning Stavsnäs Vinterhamn kl. 10.00. Förtöjda i Stavsnäs Vinterhamn kl. 18.00.

Segling 4: Söndag 1 oktober 
Losskastning Stavsnäs Vinterhamn kl.10.00. Förtöjda i Stavsnäs Vinterhamn kl. 18.00.

All förtäring ombord ifrån ett segelfartygskök. Klädsel efter väder och vind
Kostnad, för segling, guidning, fika och lunch ombord är 1500.- kr per person.
Anmälan görs via Briggens hemsida: briggentrekronor.se
Välkommen!

27-28 maj  Måseskärs fyrplats.                            Återinvigning av nyrenoverad fyr

Den gamla Heidenstamsfyren, byggd 1865, på Måseskär blev i december 2017 ett Statligt 
byggnadsminne. 
Fyren har under 2022 renoverats av Sjöfartsverket. Detta kommer vi att fira sista helgen i maj 
med representanter från Sjöfartsverket, Måseskärs Vänner och Svenska Fyrsällskapet.
Program och information om båttransport till Måseskär kommer i början av april på 
sjofartsverket.se, maseskarsfyr.se och fyr.org.
Välkommen!

19-20 augusti                                                      Internationella fyrdagen/fyrhelgen

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

Senioruniversitet i Uppsala anordnar en föreläsningsserie med ovanstående tema 
under vt 2023. 
Se program och anmälningsförfarande på 
https://www.usu.se/program-forelasningsserie/#nr-11.

Serien arrangeras i samarbete med Hans Rutberg och Kristina Söderlind Rut-
berg, aktiva i Svenska Fyrsällskapet. 

Föreläsare: Hans Rutberg, Kristina Söderlind Rutberg, Anders Nylund, Björn 
Öberg, Maria Landin, Göran Dalén, Magnus Rietz och Lars Nylén.

Kursstart 20 februari 2023. 
Tid: Måndagar jämna veckor 20/2–17/4 samt udda vecka 8/5 kl. 13.15–14.45.
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6D.
Avgift: 400 kr.

Ett studiebesök till Sjöfartsmuseet i Älmsta och Svartklubbens fyr planeras den 
15 maj. Kostnaden för resan tillkommer. Resan är öppen för alla USU:s medlem-
mar, men företräde ges för deltagarna i serien.

Denna omtyckta och välbesökta föreläsningsserie har tidigare anordnats av  Senior-
universitetet, en gång vardera i Uppsala och Stockholm. Under våren ges ytterligare 
ett tillfälle att delta denna gång i Uppsala. 

       Red.anm.

Vill du visa Hoburg fyr under sommaren 2023?
Föreningen Fyrtillsyn Gotland visar Hoburg fyr (som ägs 
av Sjöfartsverket) varje sommar under veckorna 25-33. 
Fyren visas av frivilliga ”fyrvaktare” dagligen kl 11-17 under 
en vecka söndag-lördag. Vi ser gärna att du vill visa fyren 
en stund någon kväll också, främst i någon av de senare 
veckorna.

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

Är du intresserad maila gost4808@hotmail.com eller tel. 
070 560 11 90. Meddela vilken/vilka veckor du kan, så 
får du mer information. Sista anmälningsdag 2023-03-31.

        Göran Storm 
      ”fyrvaktsansvarig”
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Kallelse till Årsmöte 2023-03-25
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 26:e årsmöte lördag 25 mars kl.15.00. 
Årsmötet äger rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag, Göteborg. 
Adress:Talattagatan 24, Västra Frölunda

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

Program (ungefärliga tider): 

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

Årsmötesagenda:

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
  4. Fråga om kallelsen är stadgeenligt utlyst
  5. Anmälan övriga frågor
  6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport gällande 2022
  7. Revisionsberättelse gällande 2022
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande 2022
  9. Val av ordförande för 2023
10. Val av ordinarie ledamöter för 2023 och 2024
11. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant för 2023 
12. Val av valberedning för 2023
13. Fastställande av årsavgift för 2024
14. Verksamhetsplan och budget för 2023
15. "Till Esbjörn Hillbergs minne"
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Årsmötet svslutas
Motioner till årsmötet skall ha inkommit till Svenska Fyrsällskapet senast den 6 mars 2023
Inskickas på mailadress: jankg.olsen@gmail.com

Obligatorisk anmälan till årsmötet 1 - 20 mars. 
Anmäl då om du vill gå med till Värdshuset för att äta Fisksoppa. 
Anmäl helst på mail till fyrprogvast@gmail.com el. ring Göran Sernbo tel. 0704-449843
Anmälan till Fisksoppan, pris c:a 300:-, är bindande.

Hjärtligt Välkommen!  
        Jan Olsén
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Årsberättelse för Svenska Fyrsällskapet 
gällande verksamhetsåret 2022

AKTIVITETER
Många aktiviteter har genomförts för våra medlemmar.
•   Blänket har haft fyra utgivningar. Skickas till alla medlemmar.
•   Fyrpersonalregistret har uppdaterats löpande. Ett omfattande register.
•   Fyrwiki har uppdaterats löpande. Mycket ny information har förts in.
     Fyrwiki är ett imponerande uppslagsverk gällande hela nordiska fyrsystemet. 
     Flitigt använt av myndigheter, organisationer, privatpersoner.
•   Vår hemsida uppdateras ständigt.
•   Vi är också aktiva på andra sociala medier.
•   Många föredrag har genomförts i respektive programkommitté.
•   Flera guidade utflykter till fyrplatser har genomförts.
•   Flera guidade seglingar med Briggen Tre Kronor och Westkust har genomförts på
     ost- och västkusten med ”fyrsafari”.

FYRFORUM PÅ GOTLAND
Helgen den 14 och 15 maj genomfördes ett fyrforum på Gotland.
Myndigheterna Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens Maritima och Transport-
historiska muséer, Länsstyrelsen på Gotland och Fastighetsverket deltog. I övrigt deltog 
ett flertal fyrföreningar och studenter vid Gotlands Högskola.

Under lördagen åkte vi runt till fem fyrplatser och diskuterade besökssäkerheten 
och fyrplatsens information.

Söndagen genomfördes i Gotlands muséums plenisal där ett flertal föredrag hölls gäl-
lande fyrsystemet i sin helhet samt renoveringsprojekt av fyrplatser. Nyttigt att under 
trevliga former träffas och prata om hela fyrsystemets tillgänglighet för våra medlemmar. 
Även representant från Finska Fyrsällskapet deltog och berättade om deras verksamhet.

Från vår sida var det viktigaste att kunna få till bättre besöksmöjligheter på fyr-
platser. Sjöfartsverket har utsett 12 fyrplatser som ska vara besöksvänliga för de flesta 
åldrarna. Alla är Statliga byggnadsminnen.
Fyrplatserna är: Hållö, Vinga, Morups Tånge, Kullen, Sandhammaren, Utklippan, Ölands 
Södra Udde, Ölands Norra Udde, Hoburgen, Gotska Sandön, Landsort och Örskär.

KAPELLUDDEN PÅ ÖLAND
Fyrplatsen har helrenoverats. Byggnader och själva fyren. Samverkan mellan Sjöfarts-
verket och Fortifikationsverket. 

Fyrplatsen fyllde 150 år under året. Med detta som grund ordnades en ”fyrfödelse-
dag” med ett ”fyrfaldigt leve” där ett flertal organisationer och myndigheter deltog och 
det blev en bra och konstruktiv diskussion som gagnar syftet med vårt Fyrsällskap. Från 
Fyrsällskapet deltog Ordförande. 

SJÖFARTSVERKET TRÄFFAR
Bortsett från våra träffar på Fyrforum och Kapelludden har vi haft ett flertal digitala 
möten. Målet med träffarna är att öka möjligheterna till fyrplatsbesök: Information, 
besökssäkerhet och renoveringar.
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STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSÉER (SMTM)
Fyra träffar på Sjöhistoriska muséet och ett gemensamt genomförande av fyrforum på 
Gotland. Konstruktivt samarbete.

Om vi till något lokalt fyrmuséum vill låna material ifrån SMTM:s omfattande sam-
lingar går det bra. 

SVENSKA KRYSSARKLUBBEN
SXK sköter om vår medlemshantering på ett föredömligt sätt. Passar vår telefon samt 
hanterar vår officiella mailadress. SXK hjälper oss också med div. redovisningstjänster. 
Två möten under året samt flera telefonsamtal.

ÅRETS VIPP
VIPP-ceremonin på Ratan Södra lockade ett 50 tal personer som fick höra tal av Tommy 
Öberg och Tomas Berglund från Svenska Fyrsällskapet och av Föreningen Ratans His-
torias ordförande Ritva Lundberg. Allt skedde i riktigt fint sommarväder. Folk verkade 
nöjda med dagen och en del fyrprat blev det med åhörarna.  Bland besökarna fanns 
många som genom åren varit delaktiga i fyrens återuppbyggnad och som alla ska känna 
sig stolta med sin VIPP-utmärkelse.

Ratan Södra och dess fyrhus från 1874 – som blivit flyttat två gånger sedan den nya 
fyren byggdes 1942 – är nu tillbaka på sin ursprungliga plats. Sedan 2001 har byggnaden ge-
nomgått en omfattande renovering. Fyren är numera att betrakta som ett vackert museifö-
remål. Renoveringen har skett i samarbete med Västerbottens muséum och Länsstyrelsens 
kulturmiljöavdelning, Riksantikvarieämbetet och framför allt Föreningen Ratans Historia 
med dess nyligen borgångne orförande Christer Hollinder som eldsjäl.

STIPENDIATER
Anders Hedin: Utgivning av boken Mina fyrar. 25000:-
Mariestads fyrsällskap: Utgivning av boken om Djurö fyrplats. 25000:-
Eva Larsson: Utgivning av boken om Brita från Måseskär. 12000:-
Agneta Ebeling: Batteri till Huvdens fyr i Mjörn: 2900:-

FYRFÖDELSEDAGAR
Kapelludden, När, Rödkallen, Hammarö Skage och Malmö inre. 
Fyrsällskapets ordförande deltog i firandet på Kapelludden.

INTERNATIONELLA FYRDAGEN FÖR 20:E GÅNGEN
Den internationella fyrdagen firades i Sverige för 20:e gången under det gångna året. 
Totalt sett har 195877 besökare varit på fyrar från norr till söder. I år inträffade fyrda-
garna den 21 och 22 augusti. 55 fyrar var öppna och man kunde vänta sig en återgång 
till vanliga besökssiffror Tyvärr blev antalet besökare färre än förra året. 5003 besökare 
noterades. Flera fyrar anmälde att de måste ställa in p.g.a. prognos om dåligt väder.

Antalet besökare vid de fyrar som hade flest var: Öland 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, och Donsö Huvud 85.

Svenska Fyrsällskapet vill framföra sitt varma tack till alla de människor som varit 
inblandade i att genomföra Fyrdagarna och till Sjöfartsverket som tillåtit att fyrarna 
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öppnats. Fyrdagen är internationell och hålls i slutet av augusti runt om i Världen. I 
Sverige är Svenska Fyrsällskapet sammanhållande. För arrangemangen vid varje enskild 
fyr svarar lokala fyrföreningar och en del fyrägare.

DATATEKNIKEN
Datatekniken som hanterar vår digitala värld har uppdaterats. Det får inte hända någon 
datakrasch med Blänket, Fyrpersonalregistret, Fyrwiki samt vår hemsida. Backup är vik-
tigt. Nya programvaror samt ny dator har införskaffats.

FYRUTSTÄLLNINGEN PÅ SJÖHISTORISKA MUSÉET
Vi har haft en roll i framtagandet av Sjöhistoriska muséets fyrutställning. Fotografier 
är tagna av Fyrsällskapet samt att det mesta av textunderlaget kommer ifrån Fyrwiki, 
Fyrsällskapets digitala uppslagsverk.

FYRMUSÉUM I FYREN LANDSORT
Fyrsällskapet driver ett projekt att skapa ett muséum i fyren på Landsorts bottenvåning. 
Landsort har många besökare. Vi har genomfört två besök för att planera. Förslaget är att 
göra en utställning i bottenvåningen i samverkan med Sjöfartsverket.

VÅRA STYRELSEMÖTEN
Vi har sammanlagt haft sex styrelsemöten. Fem digitala och ett träffmöte i Arkösund. 
Arkösundsmötet handlade mycket om vår framtid. Konstruktivt prat.

REVISORERNA
Vi har haft ett halvårsmöte utöver bokslutet med våra revisorer. Bra samtal.
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Svenska Fyrsällskapets Programkommittéer 
har under 2022 anordnat följande aktiviteter:

                    Antal delt.
03-12 Göteborg  Kap Horn   Nisse Holmdahl             27
03-16 Stockholm  Kap Horn   Nisse Holmdahl             25
03-26 Göteborg  Årsmöte                               22
04-04 Uppland  Fyrar runt Östersjön   Magnus Rietz             20
04-13 Stockholm  Utklippan Utpost i söder  Mats Carlsson Lénart        18
04-23 Göteborg  Utflykt Fyrar på Björkö  Lars Jägersvärd             21
05-08 Göteborg  Utflykt Skrivareklippan  Dan Hay              24
05-29 Göteborg  Utflykt Stångehuvud, Lysekil Thomas Andersson           20
06-04 Uppland  Utflykt Svenska Högarna  Gunnar Hjertstrand          42
07-28 Gotland   Lysarkväll Temtebords fiskeläge Allan Pettersson                 ?
08-20/21  Internationella Fyrdagen/Fyrhelgen
08-27/28 Göteborg Väderöbod, övernattning  Magnus Blomstrand            9
09-04 Göteborg  Utflykt Fyrspaning med T/S Westkust              34
09-14 Stockholm  Fyrskeppens historia   Ulf Schloss             19
09-17 Sydsverige  Utflykt Falsterbo fyr   K Persson, N Andersson    25
09-25/26 Göteborg En natt på Hållö, övernattning Bengt Wall             22
10-06 Stockholm  Inventering av våra fyrar  Héléne Hanes             20
10-16 Göteborg  Utflykt Dana Svartskär                10
10-20 Göteborg  Henån, Kap Horn   Nisse Holmdahl             51
11-08 Stockholm  AGA i sjöfartens tjänst  Göran Dalén              20
11-22 Göteborg  Hållö fyr    Bengt Wall             62

Trots att året började med pandemi och att båtmässorna i såväl Göteborg som 
Stockholm var inställda så lyckades vi komma igång i mars med program och 
årsmöte i Göteborg. Under året blev det 9 föredrag, 8 fyrutflykter, 2 fyrutflykter 
med övernattning och 5 dagsseglingar anordnade av Föreningen Briggen Tre Kronor 
samt 1 dagssegling med T/S Westkust. På Internationella Fyrdagen/Fyrhelgen kom 
det 5003 personer.
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Preliminärt bokslut år 2022
Svenska Fyrsällskapet  Org.nr. 802439-0216

Preliminär resultatrapport perioden 2022 01 01 - 2022 12 31 (Kr)

Intäkter

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

Summa intäkter

979.017
17.850
14.000
5.754
1.689
9.966

1.028.276

Utgifter

Kontorsmateriel
Gireringar, avgifter
Medlemssystem utveckling
Medlemssystem undehåll
Medlemsservice SXK
Ekonomiredovisning SXK
Styrelsemöte/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Uppland
Programkommitté Syd
Programkommitté Västkusten
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Blänket konsultarvode
Fyrpersonalsdokumentation
Övriga trycksaker
Porto, paket
Dator, programvaror, hemsida
Hemsida underhåll
Utställningsmaterial
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Stipendier
Fyrforum Gotland
Inköp varor
Diverse kostnader
Förlust avveckling aktier AB

Summa utgifter

Beräknat resultat 2022

2.639
19.636
5.625

31.875
21.212
32.263

120.975
29.614
15.000
8.973

11.300
1.361

22.794
174.490
83.281
7.722

724
8.188

50.073
36.716
28.682
70.381
-4.375
-3.125
64.913
71.416
31.424
15.000
22.500

981.277

46.999
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Preliminär balansrapport 2022 12 31 (Kr)

Tillgångar

Plusgiro

Bank

Fondkonto

Svenska Fyrsällskapet AB, aktier

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Eget kapital:

      Ingående eget kapital

      Årets resultat

Utgående eget kapital

Summa skulder och eget kapital

2022-12-31

0

1.242.915

2.787.453

0

4.030.368

50.129

3.932.886

46.999

3.979.885

4.030.014

2021-12-31

11.648

1.117.579

2.787.453

50 000

3.966.680

33.794

3.871.540

61.346

3.932.886

3.966.680

Göteborg 2023-01-04

Ann Holmdahl 
Kassör
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Förändringar under året Antal medlemmar Kvinnor

Datum avgått nya netto e ef i f totalt ant %

19961231 0 70 70 50 15 3 2 70 21 32

19971231 0 150 150 181 29 7 3 220 59 28

19981231 11 195 184 325 62 13 4 404 107 28

19991231 14 200 186 477 87 21 5 590 164 29

20001231 47 427 380 790 145 29 10 974 309 33

20011231 67 430 363 1074 207 39 17 1337 431 34

20021231 98 521 423 1405 291 42 22 1760 603 36

20031231 137 647 510 1812 390 47 21 2270 807 37

20041231 168 543 375 2100 478 48 19 2645 967 38

20051231 189 561 372 2401 546 51 19 3017 1113 38

20061231 217 371 154 2553 59 13 2625 858 34

20071231 227 395 168 2715 64 14 2793 920 34

20081231 244 392 148 2857 69 15 2941 979 34

20091231 309 335 26 2877 74 16 2967 951 33

20101231 279 216 -63 2814 76 14 2904 911 32

20111231 275 234 -41 2776 74 13 2863 906 33

20121231 213 337 124 2895 78 14 2987 947 33

20131231 184 250 66 2940 79 14 3033 967 33

20141231 173 480 307 3251 78 11 3340 1102 34

20151231 213 476 263 3513 79 11 3603 1250 36

20161231 290 493 203 3715 79 12 3806 1324 36

20171231 213 451 238 3952 80 12 4044 1439 36

20181231 296 433 137 4087 81 13 4181 1512 37

20191231 299 430 131 4212 78 14 4304 1512 37

20201231 275 644 369 4579 77 12 4668 1696 37

20211231 294 511 217 4795 78 10 4883 1836 38

20221231 334 500 166 4960 82 14 5056 1978 40

Medlemsstatistik

  Typ av medlem: e = Enskild medlem, f = Företag,  i = Förening, institution, etc.
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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
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Berättelser från Svenska Högarna
Berättat av Lily Gustavsson, född Österman

År 1932 när jag var två år och min syster Aina var några månader, flyttade 
familjen från Söderarm till Svenska Högarna. Vi var fem stycken, mamma 
Tora, pappa Ernst och tre barn, min äldsta syster Hedvig bodde då också 
hemma. Min pappa Ernst Österman hade fått en ny tjänst där som 1:a fyr-
vaktare. Flytten gick med distriktets Lotsångare.

Naturen
Svenska Högarna ligger längst ute i 
Stockholms skärgård, innanför tremils-
gränsen. Mitt första minne från ön var 
när min syster Hedvig och jag var ute 
och jag fick se ett vackert band som låg 
hoprullat på ett berg. Jag ville ta det, 
men Hedvig skrek högt och lyfte bort 
mig därifrån. Det var en stor huggorm. 
Det fanns gott om dessa och persona-
len beslutade att det skulle inplanteras 
igelkottar. Dessa matades med matrester 
och konserverad grädde blandad med 
vatten. Igelkottarna blev tama och drog 
snällt in taggarna när vi klappade och 
lyfte upp dem. Ormarna försvann från 
omgivningarna runt bostadshusen.

Fyrplatsen var en trivsam ögrupp med 
Storön c:a 1 km lång, men verkade 
mycket större med många berg, små 
gräsängar och hjortronmossar. Många 
vikar runt ön, små holmar med träd 
och bär av alla slag. Vi rodde omkring 

Svenska Högarnas fyrplats.

Hedvig med en av de tama igelkottrna.



21

och plockade bär på holmarna och vi 
tog också tillvara på diverse bräder som 
blev till ved eller byggmaterial. Dessa 
flöt iland från fartyg som passerade i 
horisonten. Från ön syntes bara him-
mel och hav runt om. Endast på en 
liten sträcka i nordväst skymtades små 
upphöjningar över vattnet, Fredlarnas 
skärgård.

Personalen och arbetet
På ön bodde fyra familjer, fyrmästaren, 
1:a och 2:a fyrvaktaren och fyrbiträdet 
De hade många uppgifter och arbete att 
utföra. 

Fyren är en rödmålad järnkonstruk-
tion 18,5 m hög, en Heidenstamsfyr som 
fått namnet efter konstruktören.

Vakthållning med tillsyn av fyren 
och meteorolograpporter med jämna 
mellanrum dygnet runt var en stor del 
av arbetet. Dessutom måste husen un-
derhållas. Vid dimma varnades yrkestra-
fiken och båtfolk genom höga tjut från 
en mistsignal var 3:e minut. Det fanns 

ingen elektricitet därute förrän i slutet 
på 1960-talet. Rinnande vatten fanns 
inte heller. Det skapade mycket extra 
arbete.

Under kriget fanns en militärförlägg-
ning, en barack med utkikstorn, där mi-
litären höll vakt dygnet runt. Allt som 
syntes skulle rapporteras.

Familjen Österman, mamma Tora, Lily, Hedvig, Aina och pappa Ernst.

Detta är ingen krigsmässig kanon utan en 
sådan som man skjuter med vid dimma, 
snöyra och övrig dålig sikt. 



22

Mat och proviantering
Förvaringen av mat var ett problem 
Närmaste affären var i Furusund och 
Köpmanholm, alltså fyra landmil bort. 
Proviantering och posthämtning gjordes 
varannan eller var tredje vecka beroende 
på vädret. Man måste dock på sista resan 
före jul förbereda sig för en lång isole-
ring på grund av isläggning eller stormar. 
Mjölken var ett stort problem, det fanns 
ju ingen elström med kyl- och frysskåp. 
Mjölken måste upphettas till hög tempe-
ratur men inte kokas, då kunde den hål-
las i 10 dagar. Istället köptes torrmjölk 
och konserverad grädde. Ägg förvarades 
i en blandning som kallades ”vattenglas”, 
och kunde då hållas ”färska” i flera måna-
der. Jästen tog mamma ur paketen och 
förvarade dem i glasburkar och lufttätt 
höll den sig fin hela vintern. 

Potatis och grönsaker odlades så man  
fick färska under sommaren, men annars 
inköptes konserverat likväl köttproduk-
ter. Fisk fanns i havet, gädda till julen 
och abborrar. Under högsommaren kom 
flundran, den mindre plattfisken, och 
det var den bästa fisken tyckte jag.

En vinter gjordes det försök med 
matutskick via flygplan. De kastade ner 
matpaketen, men det var inte så lyckat 
eftersom många gick sönder mot bergen. 

Bl.a. smörpaket som blev blandat med 
pujolök. Vi fick äta smör med purjolöks-
smak hela vintern. Jag tyckte det var gott 
men det tyckte inte alla, så de åt smörgås 
utan smör.

Skolgång
När det var dags för skolgång fick vi åka 
in till Gräddö och bo hos en ”skolmam-
ma” under terminerna. De andra barnen 
från Svenska Högarna kom till skolan på 
Östernäs. 

Vår skolmamma, tant Signe, var 
väldigt snäll och rolig också. Jag och 
min syster Aina trivdes bra hos henne. 
På sommarlovet åkte vi hem och även 
på jullovet oftast. Jag minns särskilt en 
jul när mamma och pappa kom för att 
hämta hem oss från Gräddö. Det började 
blåsa upp till storm med mycket krabb 
sjö. De var tre personer som turades om 
att köra båten, och de diskuterade huru-
vida vi skulle stanna vid Rödlöga, men 
det avböjdes. Det blev en farofylld resa 
som tog mer än dubbelt så lång tid än 
vanligt. Vi hade surrat julgranarna i fö-
ren på båten, de frös och det bildades 
isklumpar på dessa. Vi barn fick hålla oss 
i ruffen, men när en våldsam brottsjö 
slog över båten och vatten forsade över 
ventilerna blev vi väldigt rädda. Vi fick 
panik och trodde att vi skulle sjunka. 

Djuren på ön vande sig vid människorna.

Fyrplatsbostäderna
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Pappa var tvungen att komma ner och 
lugna oss med att vi inte hade långt kvar 
och att det skulle gå bra. Pappa berät-
tade senare att han själv hade mardröm-
mar om denna resa.

Samma år lade isen sig väldigt tidigt, 
och vi blev kvar på Högarna när terminen 
började. Som tur var hade vi tagit med 
oss skolböckerna utifall vi skulle bli för-
dröjda. Vid militärförläggningen fanns en 
furir som var civilingenjör i det civila, och 
han fick bli vår tillfälliga lärare. Han ansåg 
att matematik var det viktigaste ämnet 
och även om vi fick studera andra ämnen 
också, så var det matteboken som blev 
uträknad under episoden.

Två år senare blev vi åter kvar på ön 
efter jullovet. Då fanns inga militärer 
kvar så pappa fick bli vår lärare. Han var 
väldigt intresserad av historia och ansåg 
att det var det viktigaste ämnet. Han var 
kunnig inom historia och hade många 
egna böcker som han läste och berättade 
ur. Det blev spännande och intressant 
när det blev mer än en massa årtal att 
hålla reda på. 

Han var som lärare lite före sin tid 
eftersom han ansåg att vi behövde kom-
ma ut och röra på oss i friska luften mitt 
på dagen när det var ljust. Det blev t.ex. 
skidåkning när det var mycket snö.

Fritid
Fyrpersonalen hade långa sommarse-
mestrar som kompensation för alla natt-
vakter. Så när vi fick sommarlov åkte vi 
upp till Gräsö utanför Öregrund för att 
träffa farmor, annan släkt och vänner. 
Idag har vi kvar farmor och farfars hus 
som sommarställe.  

Vi tillbringade även en del av som-
maren på Högarna och under kriget var 
det landstigningsförbud och inga turister 
besökte ön. En sommardag under kriget 
visste vi inte riktigt vad vi skulle göra. 
Det fanns en stor ”Trojeborg” , en laby-
rint lagd av stenar, som på så många andra 
skärgårdsöar. Det lär ha varit munkar som 
lagt den, den är i alla fall väldigt gammal. 
Då tänkte vi att vi också skulle lägga en 
egen trojeborg. Den blev lite mindre än 
den gamla men finns alltjämt kvar.

Efter kriget
Det dröjde några år efter att kriget var 
slut innan det började komma som-
marturister till ön igen. Man hyrde ut 
de gamla upprustade fiskestugorna vid 
vattnet. Ofta var det konstnärer och ett 
par stannade där flera veckor och må-
lade många tavlor. En av dessa har jag 
kvar fortfarande. Det blev mer liv och 
rörelse, vilket vi tyckte var både trevligt 
och roligt.

Jag har på senare år besökt fyrplatsen 
tillsammans med min familj, både barn 
och barnbarn. Det har varit både roligt 
och spännande att följa utvecklingen 
och förändringarna på ön. 

Senaste besöket var den 4:e juni 
2022, då det även blev ett stopp vid 
Grönskärs fyrplats.

Men det hör till en annan berättelse 
då min pappa tog med oss dit på som-
marvikariat två somrar.

Vintrarna kunde vara stränga på fyrplat-
sen med mycket is som täckte klipporna.
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Bohusläns fyrar från ett skutdäck
Nisse Holmdahl

En strålande septembersöndag mönstrade 33 
fyrälskare på 3-mastskonaren T/S Westkust, Orusts 
skolfartyg, i Edshultshall. Skutan bistod med 6 mans 
besättning, vi hade med egen kock och kockbiträde.

Vid påmönstringen serverade kocken 
frukostmackor och kaffe eller te. 9.30 
kastade vi loss och gick ut genom Kråk-
sundsgap över Käringöfjorden mot 
Måseskär. Av Heidenstammaren syn-
tes inte ett spår, eftersom den är helt 
inklädd för reparation, som ger en helt 
annan silhuett. Vi fortsatte vidare norrut 
förbi Käringön mot Härmanö ränna och 
Gullholmehalsar med sina nya plastfyrar, 
som har en liten LED-lampa som förses 
med el från ett batteri som laddas med 
en solcell. Även en del av prickarna var 
försedda med en liten solcell och en 
LED-lampa på toppen.

Vid Gullholmen gick vi in i enslinjen 
Jonsborgs övre och nedre för att sedan gå 
tillbaka ut till leden norrut när vi pas-

serat Fredagsholmens fyr och inloppet till 
Ellösefjorden. Vidare förbi Islandsberg 
där Evert Taube, vid besök hos sin mos-
ter och morbror, vinkade åt Kung Oscar 
när han passerade med sin Drott på väg 
till Marstrand. Vidare förbi Gåsö mot 
Lysekil där det är tätt mellan fyrarna.

Vi gick ut mellan Flatholmens och 
Stångholmens fyrar, ut i Lysekilsleden 
och passerade Gäven på väg till Bro-
fjordens angöringsfyrar Dynabrott och 
Brandskärs flak som bevakar inloppet 
till Preem Raff. Då inga fartyg var på in-
gående passerade vi mellan fyrarna och 
fick fina bilder.

Under gång serverade kocken kaffe/
te och Anns nybakade Björnbärskaka 
på lastluckan. Westkust har behållit sin 

Vi närmar oss Kråksundsgap. En passage 
som kan vara otrevlig vid hårt väder.

Kockarna i bysantinska.
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stora lastlucka från tiden som fraktskuta, 
i år firades 90-årsjubileum med seglingar 
på Vänern och besök på varvet i Sjötorp 
där hon är byggd, ett mycket uppskattat 
besök i alla Vänerhamnarna där det även 
gavs tillfälle att följa med på olika etap-
per eller kortare dagsturer. Skutan är 
K-märkt och ägs av Orusts Skolfartygs-
stiftelse och verksamheten bedrivs av 
Orusts Skolfartygsförening ”Förlig Vind” 
som bemannar och sköter allt underhåll. 
All verksamhet bedrivs helt ideellt.

Efter passagen mellan Brofjordens 
fyrar gick vi ut mot Hållö och sedan upp 
mot Smögen, vid Byttelocket gira-de vi 
styrbord och gick österut förbi Fiske-
tången och i leden norr om Bohus-Mal-
mön. När vi passerat färjan gick vi söder 
ut öster om Malmön ock passerade Kåv-
ra över leden till Preem Raff och ner till 
Svensholmen och Bläckhall för att förtöja 
på Stora Kornö, där det finns en kaj en-
bart för skutor. Där intog vi gemensamt 
en sen lunch, bestående av förstärkt Pyt-
tipanna med rödbetor och ägg, sallad 
och Gunnars (kockbiträdet) Coleslow. 
Det backades flitigt.

Efter ett kort uppehåll för landstig-
ning och en promenad i hamnen för att 
titta på Bläckhalls gamla järnfyr som nu-
mera står på piren. Sjöfartsverket byter 
efterhand ut alla de 8-kantiga järnfyrarna 
till nya moderna plastfyrar på västkusten.

Hemsegling, fortfarande utan segel då 
Aeolus hade vilodag. Vi gick söder ut 
ner förbi Hängdyn och Gulskären förbi 
Lysekil, Gåsö, Grundsund, Islandsberg 
och Gullholmen genom rännan och vid 
Järnskär österut i inre leden förbi Pors-
näsudde och Hälleviksstrand till hemma-
hamnen på ”Halla” och avmönstring. På 
hemvägen serverades kaffe/te med bulle 
och tårta då en av gästerna fyllde 60 år.

En fantastisk dag på havet med 
många fler fyrar än vi räknat med tack 
vare platt vatten och klar sikt. Att seg-
lingen uppskattades av alla bevisades av 
alla mail och bilder jag fick dagen efter. 
Eftersom vi har fler fyrar på kusten pla-
nerar vi en ny segling med Westkust näs-
ta år, så kolla i Blänket och på hemsidan.

Inseglingsfyren Brandskärs flak. Inseglingsfyren Dynabrott.

Piren på Stora Kornö med den 
gamla järnfyren från Bläckhall.
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Fransk fyr med tyskt namn
Gunnar Boman

Eckmühl låter väl som ett tyskt 
namn? Hur har det hamnat på en av 
Frankrikes högsta fyrar? Vi åkte dit 
för att utreda frågan på plats. Flyget 
gick till Brest i Bretagne och därifrån 
med hyrbil till staden Quimper. Nu 
var vi ganska nära och det tog bara 
en timme att på allt smalare vägar ta 
oss till Penmarc´h vid Atlantkusten.

På långt håll såg vi fyren som stack 
upp över de låga husen. Till skillnad 
från många andra stora fyrar i Bretagne 
står den på fasta land, inte ute i det 
stormpiskade vattnet. Vi hade tagit reda 
på att fyren skulle vara öppen för besök 
alla dagar från kl. 14 till kl. 18. Fyren 
var omgiven av en mur men den stora 
grinden stod öppen. Över den öppna 
dörren stod fyrens namn med stora 
bokstäver: Phare d´Eckmühl.

En vänlig medelålders dam satt i en liten 
glasbur på bottenvåningen och sålde 
biljetter – 3 euro för en vuxen besökare. Nu 
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började det. Uppför 307 trappsteg skulle 
vi gå (långsamt och med pauser) för att nå 
toppen 60 meter över marken. Insidan av 
fyren var klädd med opalin, ett mjölkigt 
svagt blåfärgat glas som var mycket 
effektfullt. Till detta kom en rejäl trappa 
med vackert räcke. Vi var rejält malliga när 
vi två åttioåringar nådde översta våningen 
(men ordentligt andfådda).

Nu fick vi förklaringen till namnet. Här 
finns en staty av Louis Nicolas Davout, 
duc d´Auerstaedt, prince d´Eckmühl. 
Davout var en av Napoleons generaler 
och hade år 1809 segrat vid Eckmühl 
(en by i Bayern som nu stavas Eggmühl). 

Jag måste erkänna att det slaget har jag 
inte tidigare hört talas om. Davout dog 
1823 och fyren invigdes 1897 så han 
kunde knappast ha byggt den. 

En talför äldre man som vaktade statyn 
berättade för oss att det var Davouts 
dotter, markisinnan de Blocqueville, 
som 1892 testamenterat 300 000 francs 
(vilket lär motsvara ungefär 6 miljoner 
kronor idag) för att bygga en pampig fyr 
till minnet av sin far och ge den namnet 
Eckmühl.

Stämmer dina kontaktuppgifter i medlemsregistret?

Ett medlemsregister skall vara aktuellt annars går det inte att lita på. Vi vet inte 
om du ändrat adress eller andra kontaktuppgifter om du inte talar om det. 
Fel adress kan 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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På omslaget av Blänket 2021:1 fanns denna fina flaskmodell 
av Pater Noster. Här kommer nu beskrivning hur det gick till. 
Kanske något att pröva på under mörka vinterdagar 
                                                                    (Red. anm.)

…..men hur kom den in i flaskan?
Göran Forss (bygge och foto) & Ingela Örtendahl (text)

1. Bottenplattan 
och den övre 
plattan får hål 
för de raka 
”järnbalkarna”

2. På mittdelen 
fästs alla trå-
dar som blir 
stålbalkarna

3. Dessa dras 
och knyts på 
järnbalkarna

4. Balkongen 
och lanterinen 
byggs på och 
får räcke.

5. För att få den 
in genom flask-
halsen tas den 
övre och undre 
delen loss och 
man kan då dra 
samman hela 
balkkonstruk-
tionen

6. Järnbalkarna pillas sedan in i bot-
tenplattan som redan har placerats 
i botten på flaskan. Ett mycket tids- 
och precisionskrävande moment.
Naturen kring fyren finns då redan 
på plats.

7.   Överbyggnden 
      sätts på plats på
      samma sätt. 

Simsalabim klart 
efter jättemånga 
timmars arbete !

Göran Forss utförde 
detta underbara 
precisionsarbete. 
Modellbyggare på 
Sjöhistoriska museet 
i 42 år och en entu-

siastisk byggare av flaskskepp. 
Pater Noster byggdes i flaskan våren 
2008. Fler har tillkommit efter den.
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Resan från Stora Fjäderägg nyår 1951
En episod från fyrlivsvärlden

Gudrun Lindkvist

Stora Fjäderäggs fyr och fyrpersonalsbostäder.                            Arkiv: Familjen Lindkvist

Det blev en väldigt speciell isläggning, några dagar med extremkyla och ingen vind. 
Inget sug i havet. När stora vatten lägger sig så brukar det höras ett roterande ljud. 
Allt var tyst! Västra Kvarken var tyst.

Vi var fem i familjen Lindkvist som skulle med spark ta oss c:a 14 km från Stora 
Fjäderägg till Ostnäs där en buss sedan via Sävar körde mot Umeå. Våra äldre syskon, 
3 stycken var redan på fastlandet. De hade tagit sig dit då Västra Kvarken fortfarande 
var farbar med färjan. 

Vi skulle till ”Solvändan” där vi hyrt en lägenhet för sista terminen i skolan. Pappa 
skulle sedan till Stockholm på möte. Fem träsparkar, alla med dubbla broddar 
för fotombyte den långa vägen, var vårt färdmedel. Det var en tidig morgon. Det 
gnistrade och gick fort och lätt i kylan. 

Det fanns en oskriven lag att ingen fick åka före pappa på nyis, men min bror Jörgen, 
var plötsligt 50 meter före. Då ser vi en stor isläggning med vatten som ryker. Tunn 
is på ett stort område. Jörgen gör, som väl är en vid båge och stannar inte förrän han 
är tillbaka hos oss.

Vi står alla där! Pappa säger "Vi får ta en annan väg". Det kunde gått riktigt illa. 
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Renoveringen av Måseskärs fyr 2022
Kristian Sahlberg, byggprojektledare, Sjöfartsverket

Foto: sjöfartsverkets arkiv

Projektet genomförs som en Totalentreprenad 
upphandlad av Sjöfartsverket där ytskydds-
entreprenören Lejon Entreprenad är utförare. 
Lejon Entreprenad har utfört flera liknande 
renoveringar av fyrar åt Sjöfartsverket genom 
åren. Senast gjordes Kapelludden på Öland 
2021, vilket också är en Heidenstamsfyr. Inom 
projektet finns även antikvarisk expertis som 
säkrar upp att alla åtgärder godkänns enligt de 
riktlinjer som Sjöfartsverket i form av ansvarig 
myndighet har när det kommer till underhåll 
och bevarande av Statliga byggnadsminnen.

Projektet startade på plats i maj 2022 med ställningsbyggnation samt inklädnad av 
hela fyren (se omslagets baksida). Inklädnaden är dels för att uppnå en bra arbets-
miljö men även för att blästersand, tvättvatten m.m. skall kunna samlas upp och 
inte spridas i naturen samt att vid efterföljande målningsbehandlingar kunna ha ett 
kontrollerat klimat med avseende på rätt temperaturer och fuktighet. 

När väl ställningen var på plats kunde vi utföra en ingående besiktning av stålet 
och kunde snabbt konstatera att delar av balksystem och stag var i sämre skick än 
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vad som uppskattats tidigare. Mest skadat var balkar och mantelplåten i höjd med 
golvbjälklaget uppe på första plan i fyr/lanterninhuset. Detta trägolv ligger öppet 
neråt på ett balksystem vilket medger att det har kunnat suga upp kloridhaltig fukt 
under alla år vilket sedan har resulterat i stora korrosionsskador på intilliggande stål. 
Samtliga tvärbalkar fick bytas ut samt hela mantelplåten med tillhörande cylinder-
ring/balk såväl på utsidan samt insidan mot trapptornet. Dessa ståldetaljer har p.g.a. 
konstruktionens utformning aldrig kunnat renoveras tidigare sånär som på ett balk-
byte av en tvärbalk vid tidigare renovering som enligt besked från dåvarande med-
verkande i den renoveringen fick skjuvas in underifrån. Det gamla trägolvet kommer 
sedan läggas tillbaka och återställas i originalskick. I övrigt är det mycket mantelstål 
i såväl trapptorn som fyrhus som behövde bytas ut p.g.a. genombrytande korrosion. 
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Ett 60tal stag har bytts ut samt en mängd tillhörande schackel vilka delvis har fått 
smidas till då de är specialanpassade för dess användning genom att t.ex. vara för-
böjda i viss vinkel. Uppe på lanternindelen byts trasiga glas ut mot nya och samtliga 
glas demonteras och återmonteras med ny tätmassa och fog. Koppartaket har setts 
över och lagats upp p.g.a. att flertalet sprickor i tidigare övergångar mellan plåtar och 
avrinningsrör m.m. noterats. Samtliga 12 lejonhuvud har demonterats för att säkra 
upp avrinningen från taket och förstärkning av kopparplåten som under lejonhuvu-
dena nästan var helt borta p.g.a. korrosion. Lejonhuvudena kommer efter en mindre 
ansiktslyftning monteras tillbaka. Samtliga luftningsfönster i mässing har renoverats 
och kommer att monteras tillbaka i sin ädla form likt även mässingsknopparna på 
räcket som omgärdar gångbryggan uppe på fyrhuset. Slutligen kommer hela fyren få 
på sig ny färg i form av ett flerskikts färgsystem där samtliga ståldelar som ligger mot 
varandra grundas med olja och blymönja vilket man gjorde även när fyren byggdes 
för snart 160 år sedan.



33

Renoveringen är nu klar utvändigt och besiktningen godkänd. Invändigt är det mål-
ning av golven från botten till toppen som återstår vilket utförs vecka 49. Sedan 
stänger vi fyren under vintern så färgen kan torka ut ordentligt innan någon beträder 
ytorna igen.
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INTERNATIONELLA FYRDAGARNA 2022
Rapport från segling i Stockholms norra skärgård

Jan Olsén

Briggen Tre Kronor genomförde tre separata dagseg-
lingar mellan den 19/8 till den 21/8 med ett syfte att 
skåda fyrar och övriga sjömärken som kummel, båkar 
och stångmärken.

Vi tjuvstartade en dag innan fyrdagarna och hade start och 
mål varje dag i Gräddö. Det blev också mycket prat om lots-
ning, sjöfart, farleder och händelser. Det hänger ihop. Alla 
tre seglingarna var fullbokade med 50 personer per dag. 

Under seglingarna hade vi allt tänkbart väder utom snöfall. Vid ett tillfälle hade vi en-
bart undermärs på fockmasten och jagaren uppe men loggade ändå 9 knop. Området 
vi seglade i blev som en stor triangel med Simpnäsklubb i norr, Svenska Björn i sydost 
och Kapellskär i sydväst. Något som gladde alla deltagarna var att lotslederna var 
mycket välskötta och att alla fyrarna såg välunderhållna ut. Några fyrar hade också 
fått den nya typen av fyrkur.

När jag för något år sedan fick se de första ritningarna på hur våra farledsfyrar skulle 
byggas om blev jag lite tveksam. Inga vackra lösningar. Nu har jag ändrat mig när jag 
sett hur det blev i färdigt skick. Ser riktigt bra ut. Kul.

Det var också trevligt att segla förbi Remmargrund som finns i Söderarmsledens an-
göringsområde. Fyren blev påseglad för ett tag sedan och gick av på mitten. Den blev 
riktigt fin med sin nya ”överkropp” Tittar man 
noga på fyren så ser man hur fyrljusuveck-
lingen har förändrats. I äldre tider fanns en 
stor och rymlig lanternin högst upp. Dagens 
fyrljus blir som en liten ”vårta” på toppen av 
fyrkroppen. Fyren är också tydligt fasadbelyst.

Det som var mindre kul att se var Högskärs 
stora båk (Norr om Arholma)  Den såg hel ut 
i sin stenstomme men hade inte fått färg på 
sig under mycket lång tid. Sjöfarten har inget 
behov av den längre. Båken söker en fadder 
som är villig att ta på sig underhållet. Båken 
är viktig ur kulturhistorisk synvinkel. 

Arholma båk däremot som är nyrenoverad 
lös verkligen från sin höga plats på Arholma. 
Jättefint.

Remmargrundet. Obs! "vårtan" 
d.v.s. lyktan på taket.
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Vi seglade också i den s.k. vinterleden som går igenom 
hela Söderarmsskärgården och slutar/börjar i Uddju-
pet. Leden skapades när Finlandsbåtarna var mindre 
och motorsvagare än dagens moderna fartyg. Isen har 
en tydlig förmåga att packa ihop sig i området norr 
om fyren Söderarm, förbi Tjärvens fyr och upp mot 
Gisslingö skärgården och var svår att forsera.

Leden byggdes med samma principer som i den  
Åländska/Finländska skärgården. Hela farleden  
bygger på enslinjer och frimärken. Inget flytande.
Kummlen som finns på många öar består av stora be-
tongkonstruktioner som från början var rosaröda. De 
har många olika topptecken så det blir lätt att finna 
de rätta för respektive ledavsnitt. Nu har någon som 
inte förstått syftet med leden målat kummlen vita!?

Högskärs båk
Foto: Esbjörn Hillberg

Vi pratade också en del om Kung Valdemar Seirs segelled som beskrevs redan i mitten 
på 1200 talet. Käringens kummel i Arholma farleden tvärs Lidö som är jättegammalt 
och som mycket väl kan kopplas till Kung Valdemar skapade mycket prat. Vi passerade 
mycket nära vid flera flera tillfällen. Känns häftigt att känna historiens vingslag.

Sjöfartsverkets renoveringsmål för 2023 
gällande statliga byggnadsminnen för större fyrar

•	 Vinga båk färdigställs 2023.
•	 Bokö kommer renoveras under vintern 2022/2023. Lyfts ut i vår.
• Båthuset i Bönan projekteras och lagas förhoppningsvis 2023.
• Småbyggnader renoveras på Hjortens udde 2023.
•	 Vanäs lanternin 2022/2023.
•	 Sandhammaren ligger bra till. Vi har påbörjat projekteringen och den är enkel 

att arbeta med då det finns väg dit, boende och vatten.
•	 Gotska Sandön får vänta lite, projektet är ytterst komplext men vi hoppas ro 

iland det 2024, upphandlingen går ut igen 2023.
•	 Högbonden kommer säkras och upphandlas 2023. Renovering 2024.
•	 Stora Karlsö utreds och projekteras 2023, vissa akuta jobb kanske behövs 2023, 

2024 tar vi ett större tag.

Obs! Detta är en plan. Verkligheten ser kanske inte lika strålande ljus ut.

    Emma Wegrell
    Förvaltare för byggnadsminnen, Sjöfartsverket
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Sanering av hussvamp i Östergarnsholms Gamla Fyr
En sammanfattande redovisning av läget i november 2022

Östergarn - Gammelgarns Hembygdsförening

Arbetet med att sanera och renovera Östergarnsholms Gamla Fyr har nu 
pågått i tre år, men kommer inte vara helt färdigt förrän sommaren 2023. Vi 
tycker ändå att det är rimligt att avge en kort rapport av hur långt arbetena 
nått.

Den över 200 år gamla Gamla Fyren på Östergarnsholm ägs, underhålls och visas av 
Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening sedan närmare 30 år. 

Under sommaren 2020 upptäckte föreningen äkta hussvamp i fyrens inredning. Efter 
en snabb kontakt med Länsstyrelsen kunde konstateras att angreppet var både om-
fattande och skulle kräva långtgående sanering och återställande.

Förberedelserna inför arbetet var omsorgsfulla med gott bistånd av Länsstyrelsen 
samt byggnadsteknisk, byggnadsantikvarisk och saneringsteknisk expertis. Arbetet 
komplicerades dels av att fyren är lokaliserad på en obebodd ö inom en unik forn-
borg. Dels av att fyren i sig är förklarad som Byggnadsminne och klassad som Kultur-
egendom enligt Haag-konventionen.

Sommaren 2021genomfördes sanering och rivning av skadad inredning. Allt angripet 
virke avlägsnades och brändes på plats. Därefter sanerades alla murade ytor i hela 
fyren, dels med avbränning med gasol, dels med kemiska bekämpningsmedel. 

Sommaren 2022 har inredningen återställts. Den tidigare träpanelen mot mur har 
ersatts av putsarbeten, snickerierna har reparerats, återskapats och ytbehandlats, samt 
en ny ventilationsanläggning har installerats. 

Inför 2023 återstår finputsning på de översta våningsplanen, slutmålning av de nya 
snickerierna samt ytbehandling av taket.
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Faktaruta 

Östergarnsholm
En 200 hektar stor ö, ca 2 distansminuter öster om Herrvik. Saknar el, vatten och 
hamn. Obebodd sedan 1960-talet, betas av får under sommaren.

Östergarnsholms Gamla Fyr
Gotlands äldsta bevarade stenfyr, uppförd år 1818. Ersattes år 1919 med ny fyr 
längre österut. Byggnadsminne sedan 1992. Klassad som Kulturegendom enligt 
1954 års Haagkonvention, s.k. Blue Shield. 

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening 
År 1994 överlät Sjöfartsverket Gamla Fyren till Hembygdsföreningen som sedan 
dess svarar för löpande underhåll.

Hussvamp
Ett stort angrepp av äkta hussvamp upptäcktes av Hembygdsföreningen i juli 
2020. Sedan dess pågår ett omfattande arbete med sanering och återställande i 
samarbete med bl.a. Länsstyrelsen.

Arbetena har genomförts framgångsrikt och löpande dokumenterats i en rad 
rapporter. Utmaningarna har främst bestått i fyrens utsatta läge, där nyckfullt väder 
och kraftiga vindar har påverkat såväl transporter som arbete på plats. Inför den 
fjärde och avslutande etappen nästa år förväntas arbetet dock kunna genomföras 
med mindre resurser och därmed färre utmaningar.
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Gillar du Blänket, men....
Är ni flera i hushållet som är medlemmar i Svenska Fyrsällskapet, men bara vill 
ha ett ex av tidskriften eller kanske av någon anledning föredrar att läsa Blänket 
digitalt? Du har nu möjlighet att avboka pappersutgåvan genom att höra av dig 
till medlem@fyr.org eller tel. 08-710 3333. Ångrar du dig är det bara att höra av 
dig igen.

Obs! En avbokning av pappersversionen ger inte lägre medlemsavgift!

5 Fyrar
- fyrutställning på Sjöhistoriska muséet i Stockholm

Maria Elsby (text) & Magnus Rietz (foto)

På Sjöhistoriska muséet 
pågår en mindre fyrut-
ställning som omfattar  
fyrarna Vinga,  Holmö-
gadd, Svenska Högarna, 
Kullen och fyrskeppet 
Finngrundet. 

Svenska Fyrsällskapet har 
varit delaktigt i framta-
gandet av materialet. 

Utställningen skall sedan 
ställas upp i Karlskrona 
och därefter går den vi-
dare till Sjöfartsmuséet i 
Göteborg.
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1900-talets sista spanska fyrbygge – Torredembarra
Kristina Söderlind Rutberg

På millenniets allra första dag tän-
des fyren i Torredembarra, c:a 7 mil 
söder om Barcelona på Spaniens 
Costa Daurada. Fyren byggdes för 
att belysa det mörka kustområdet 
mellan fyrarna i Salou och Vilanova 
i la Geltrú.

Fyren ritades av arkitekten Josep Llinàs 
och är 38 meter hög – det högsta fyr-
tornet på Kataloniens kust. Tornet är 
oktagonalt och spiraltrappans 217 steg 
åtföljs av 48 fönster.

Den besökare som orkar klättra hela vä-
gen upp kan njuta av en fantastisk utsikt 
över havet, marinan i Torredembarra 
och byarna längs kusten! 

Lysvidden är 17 nm. Fem ljusblixtar 
(vitt ljus) repeteras var 30 sekund. Lan-

terninen mäter tre meter i diameter. Det optiska systemet omfattar två 400W lam-
por och sex dioptriska paneler med 350 mm brännvidd som ger en ljusintensitet på 
475,338 cd.

Fyren är smäcker och graciös och utgör ett vackert landmärke där den står vid Punta 
de la Galera – om man befinner sig i trakten 
är det väl värt att försöka sig på de många 
trappstegen!
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NÄR KANONEN EXPLODERADE
… ett gömt och glömt drama vid Långe Jan

Göran Andersson

1884 hade kommendör Carl Christian 
Engström (1827-1916) utvecklat en bak-
laddad mistsignalkanon, som var place-
rad på en lavett. Denna tidsenliga och 
nästan moderna kanon levererades till 
Ölands södra udde 1891 och ställdes i 
Kanonhuset, en bit söder om Kruthuset. 

Byggnaden var förhållandevis rymlig. 
Den skyddade kanonen för vädrets makter, 
men hade en öppning – förmodligen en port 
eller lucka söderut - för pipans mynning.

På Fyrsällskapets internetsidor om Ölands 
södra udde står det följande:
1891 installerades en mistsignalkanon "av 
kommendör Engströms modell".
1896 installerades en ny mistsignalkanon, se-
dan den gamla gått sönder.

Tack vare en jaktartikel i skriften ”Jägaren” 
1897 av rådmannen i Kalmar, Per Hanström 
(1852-1908), får vi veta mer.

Vy från Långe Jan mot sydost i sep-
tember 1948. Kruthuset ses t.v. och 
Kanonhuset t.h. Den höga flagg-
stången, när vimpel, flagga eller duk 
var hissad, gav förmodligen kustnära 
sjöfaranden en vink om aktuell vind-
riktning och styrka på södra udden. 
Foto: Knut Borg, Örebro

Författaren, som under några dygn i slutet av augusti 1895 delade ett vindsrum hos 
fyrmästaren med den berömde konservatorn och zoologen Gustaf Kolthoff (1845-
1913), engagerade nämligen fyrbiträdets 14-årige son Aron som lokalkännare och 
apportkarl under jakten på vadare och änder.

Pojkens far, fyrbiträdet Sven Wilhelm Isberg Bark (1849-1931), var i högsta grad 
med när mistsignalkanonen ”gick sönder” någon gång under senhösten 1896.

Men innan vi kommer så långt i denna historia, berättar Per Hanström att en av 
jaktmorgnarna gick till spillo på grund av dimma och därtill hörande kanonskott. 

Han skriver:
”I brist på annan sysselsättning gick jag ner i kanonhuset för att närmare studera 
vår kraftiga väckare, kanonen, som uppgafs vara konstruerad av C. C. Engström och 
uppställd vid fyren 1891. Den är öfver tre meter i längd och försedd med bakladd-
ningsmekanism. (---). Dess enda ändamål är, såsom nämndt, att dundra så mycket 
som möjligt, och det gjorde den ordentligt.”

Artikeln om vistelsen 1895 på Ölands södra udde gick i tryck först våren 1897. Där-
för kunde Hanström komplettera sin jaktberättelse med en mycket intressant fotnot 
om vad som hände, troligen i november 1896, då mistsignalkanonen ”gick sönder”.
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Han konstaterar:
”Några månader därefter sprang kanonen, vid det af fyrbiträdet aflossade första skot-
tet en morgon, i ’53’ (sic!) stycken utan att vid officiell undersökning anledningen 
kunde utrönas.
Biträdet blev allvarsamt skadadt.”

Fyrbiträdet, som omnämns, måste ha varit Sven Wilhelm Isberg Bark, som innehade 
den tjänsten vid Ölands södra udde 1886-1904. Därefter blev han fyrvaktare på Ut-
klippan och God natt i drygt tio år.

Eftersom rådman Per Hanström flera gånger nämner den unge Aron vid namn i sin 
artikel, tror jag att han kände speciellt för fyrbiträdesfamiljen Bark. När olyckan sen 
hände på senhösten 1896, fick Hanström reda på detta via andra vägar än de officiella 
– de som förmodligen endast anger att mistsignalkanonen ”gick sönder”.

Vilka skador fyrbiträdet fick, har jag inte kunnat ta reda på, men Bark fortsatte 
alltså sin yrkesbana i ytterligare nästan tjugo år.

Brevkort, med delförstoring i collaget, 
från omkring år 1900. Poststämplat i 
Kalmar 31 december 1903.

Fotografen har stått på Sälön, strax 
öster om udden. Längst till vänster 
syns Kanonhuset, därefter flaggstången 
och sen det lilla Kruthuset. Fyrens 
”bälte” var rött, men målades om 1935 
till svart.

Förlag: 
Karl Kullzéns Pappershandel, Kalmar.

Mistsignalkanon av kommendör C.C. 
Engströms modell.
Foto: Lotsverkets arkiv/Svenska Fyrsällskapet.

Den unge Aron Bark kom som femåring 
med sin familj till Ölands södra udde 
1886 och gick småningom i sin fars fot-
spår. Aron avancerade från fyrbiträde 
1908 på Dämman i norra Kalmarsund till 
fyrmästare på Hoburgens fyr 1935-1944.

TACK
Ett stort tack till Lars G Petersson, Kal-
mar. För några år sedan gav han mig den 
över ett sekel gamla och mycket in-
tressanta artikeln av Per Hanström om 
Ölands södra udde sensommaren 1895.
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Före detta gasoljefyrar i Södermanlands skärgård
Anne-Marie Larsson

Klubb Maritim i Oxelösund

Mellan Sävsundet och Oxelösund uppfördes en ledfyr på Ledskär. Den 
skulle tillsammans med liknande ledfyrar på Bokö och Femörehuvud, för-
bättra säkerheten på farleden mellan Södertälje kanal och Mem (inloppet 
till Göta kanal).

För att öka säkerheten för sjöfarten nattetid, anlades år 1882 till 1886 hela 88 gasol-
jefyrar, utmed Sveriges farleder. Där ingick oljegasfyren på Vålarö, den vi nu har här, 
vid Sjöfartsmuseet i Oxelösund.

Husen tillverkades av firman Bark & Warburg i Göteborg. 
Fyrljuset var en oljelykta med fast sken som lyste hela tiden, så den personal som 
ansvarade för driften var tvingade att se till att det fanns olja för att lysa ca en vecka. 
Pålitliga personer eller personal fick sköta om dom. Servades en gång i veckan och 
det var mycket noga att det fungerade. 1889 kom fotogenet och lyktorna fick därmed 
ett betydligt bättre sken. 

Redan i slutet av 1200-talet nedteckna-
des ett dokument på Sorø kloster i Dan-
mark som beskriver sjövägen längs den 
svenska östersjökusten. Dokumentet är 
den äldsta beskrivningen av färdvägar 
längs den svenska östersjökusten som 
finns bevarad i dag.

1728 var Vålarö en helt friliggande ö, 
med vårdkase på högsta punkten. Det 
gick en skutled till Stockholm med två 
färdvägar mellan Vålarö och Rågö, den 
sydliga gick genom ”Oxbåset”. Den an-
dra leden följer Ekholmsströmmen norr 
om Backa holmar.  

Namnet Vålarö vittnar om att här har 
funnits en bevakningsplats med mycket 
gamla anor.  Ön omnämns första gången 
redan 1379. Den finns också med på de 
äldsta kartorna över skärgården. 

Förtoning över Ledskär enligt beskrifning 1872

Femörehuvuds gamla fyr med oljelyktan 
placerad på gaveln. 
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På en karta från 1678 syns en figur i form av en brinnande vårdkase på platsen som då 
kallas Wålaröö. Namnet kommer från fornsvenskan och betyder ”vakt” och vakthåll-
ning. Vårdkasen på Vålarö ingick i kustförsvaret och var också ett sjömärke. 

Vårdkasarna följde ofta de äldre farlederna. Alldeles intill Vålarö passerar en farled 
som med stor säkerhet är mycket gammal. Den inre leden i den medeltida seglings-
beskrivningen i ”Kung Valdemars jordebok” från 1200-talet passerade med stor san-
nolikhet söder om Vålarö.

I östra lotsdistriktet anlades 12 gasoljefyrar med tillhörande förrådsbodar. Fyrbodarna 
målades vita och förrådsbodarna röda.  

Av Sveriges alla fyrkurar, som sattes upp utmed farlederna, blev av någon anledning 
fem av dessa, utmed Rågsundsleden, kvar ända fram till 1980 – talet. 1984 ersattes 
dessa av nya fyrar och de gamla fyrkurerna togs i land till lotsplatsen i Oxelösund. 

Man hade tänkt förstöra kurarna, men lotsplatschefen skänkte bort dem till intres-
serade. En står på en villatomt i Oxelösund och en finns vid Skärgårdsmuseet i Gamla 
Oxelösund och en på Linudden i Nyköping.

Dessa kurar är bland de bäst bevarade i Sverige av de 80-tal som fanns på 1800- talet. 
Det speciella med dessa fyrkurar var att man kunde lysa upp farleder utan fast per-
sonal och det blev därmed möjligt för betydligt säkrare sjöfart nattetid. Detta var bra 
för handel, fiske och näringsliv.

I ”vår oljefyr”, finns nu broschyrer och information om Svenska Fyrsällskapet, till 
besökande. 

Även i Norge (som då var i union med Sverige) gjorde kurerna mycket stor succé. 
Redan 1893 kunde fartygen på Hurtigruten färdas även nattetid.
2022 firade Hurtigruten 130-årsjubileum.

Anne-Marie Larsson, Oxelö-
sund vid gasoljefyren från 
Vålarö  

Birgitta Pettersson är den  
som har skänkt fyrhuset, 
Hans Wennberg har utfört 
transporten, Bengt Holm-
qvist har skänkt fyrlyktan 
och Håkan Beckius är ord-
förande.
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Fyrinvigning i Oxelösund
Anne-Marie Larsson

Onsdagen den 15 november kl 17:00 var vi samlade för att inviga vår fyr. Jag höll ett 
kort föredrag om var gasoljefyren på Vålarö befunnit sig och dess historia. 

Roland Jonsson som fixat Fyren från Lotsstationen i Oxelösund, såg till att den 
kom på plats. Han målade den också med rätt färg, vit oljefärg. Belysningen har 
Håkan Beckius (klubb Maritims ordföranden i Oxelösund) installerat. 

Det fina är att jag fått inreda fyren med informationsmaterial om Svenska Fyrsäll-
skapet, broschyrer, böcker, kepsar m.m.. Det finns också en fyrlykta på plats.

Ja då var gasoljefyran invigd. Det blev en trevlig tillställning, med medlemmar i 
Klubb Maritim och Sjöfartsmuseet och inbjudna gäster. Det fikades med kaffe och 
hembakat bröd. Vi gick ut på trappan och jag sa några ord: ”Härmed Är Fyren Invigd”. 
Då sattes spotlight på fyren så effektfullt i mörkret, vi skålade och tog oss in i värmen 
igen, för att fortsätta prata och trivas.

Vålerö gasoljefyr anländer och målas. Resultatet blev strålande.

Anne-Marie Larsson, en eldsjäl.
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ÄLSKAR DU FYRAR OCH VILL GÖRA EN INSATS

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som tycker att allt som hänger ihop med 
fyrar är det bästa som finns.

Vi söker några hungriga personer som vill börja hänga med oss som trainees för att 
senare kunna bli styrelsemedlem eller aktiv i våra programkommittéer. 

Vi har en bra verksamhet med många aktiviteter för våra medlemmar som föredrag, 
utflykter, tidskriften Blänket, Fyrwiki m.m.

Vi får ingen lön men berikar oss med en trevlig verksamhet.

Är du intresserad så hör gärna av dig på mail till jankg.olsen@gmail.com.

      Jan Olsén

I dagens digra styrelseagenda försöker vi få ett avbrott genom en utflykt till någon fyrplats 
i närheten eller om möjligt en liten båttur för att se på fyrarna i omgivningen.

Vid kvällens trivsamma träff runt kaffebordet kläcks många goda idéer.
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Boktips för barn

Havet är din bästa kompis
av Lasse Åberg

Detta är ett boktips som inte liknar andra. OK, boken 
vänder sig till barn, men kan med fördel läsas också av 
vuxna. Ytterligare en olikhet är att i hela boken nämns 
ordet fyr inte en enda gång! Vad gör då att den ändå 
hamnar här. Lasse Sjölander, som hade vänligheten 
att skicka boken, påpekar att utan havet så behövde 
vi inga fyrar, alltså skall man värna om det. Boken är 
skriven så att väsentligheter lyfts fram på ett lättläst 
sätt men ändå i klarspråk och med fina illustrationer.

Boken är på 48 sidor, inbunden, 226x197x11 mm. 
Utgiven 2022 på Max Ströms Förlag. Pris inkl. frakt 
från nätbokhandel 137 kr, ISBN 9789171265746.

       Maria Elsby

Hej där!

Barnens När 

  
 Ritat av Leif Elsby 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrplats på Gotlands SO kust, på södra sidan av udden När, Östersjön. Den anlades 1872. Det 
c:a 16 m höga koniska tornet var byggt i järnplåt och försett med lanternin med lins och 
fotogenlampa. Fyren målades röd med tre vita bälten. Boningshuset i trä tillverkades av 
snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg. Hus och uthus ligger strax NO om fyren. 
Tomten inhägnades 1874 med en stenmur. 1961 automatiserades fyren och fyrplatsen 
avbemannades. 
 

Du har väl inte glömt att i Fyrwiki på 
"Barnens sida"så finns det en mängd 
fyrar inlagda som du kan skriva ut på 
papper och sedan färglägga. 

Fyrarna har olika svårighetsgrad 
så du som är liten kan börja med de 
enklare och sedan kan du försöka med 
de som är lite krångligare. Närs fyr ligger på Gotland. 

Den polkagrisrandiga fyren 
kan vara kul att börja med.
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Fyrnytt

Bjuröklubb återtänd efter omfattande renovering
Bjuröklubb återtändes som kustfyr den 9 december 
2022 efter att ha renoverats från grund till topp. 
Fyren tändes första gången 1859. Det här är den 
första genomgripande renoveringen på 163 år. 

Det har varit många utmaningar då fyren 
är ett statligt byggnadsminne och att fyrplatsen 
har ett utsatt läge för väder och vind vilket satt 
renoveringen under tydlig prövning. 

Allt ska återställas så långt det går till ursprungsskick. 
Nu kan den lysa i 163 år till. Fyrbostäderna har också fått sig en ansiktslyftning.
Ett fantastiskt besöksmål.
      Jan Olsén

Glöten, ny ledfyr in till Hargshamn
Glöten är en helt ny fyr som leder in till Hargshamn i 
Ålands hav. Syftet är att anpassa farleden till större far-
tyg, samt förbättra tillgänglighet och säkerhet. Fyrplatsen 
anlades 2021 och är ett vitt fyrhus enligt den nya Litus-
modellen av fyrkurer som används där man byter ut äldre 
ledfyrar. Sektorbelysningen är anordnad med en så kallad 
projektorlampa med en mycket smal ledande vit sektor. 
Observera projektorlampan på toppen. Ljusvidd och sprid-
ning är begränsad till farleden.

Placeringen är vald utifrån internationella riktlinjer, er-
farenhet, utvärdering via simulatorkörning, kommentarer 

från lokala lotsar, påverkan av fågelliv samt rekognosering på plats. Finansiärer är 
Trafikverket Region Öst samt Region Uppsala.

      Per Norlin

Ny ägare till Megrundets fyrskepp 

Det kom ett mail från Jerry Nellert nybliven medlem i Fyrsällskapet. Han ville tala 
om att han sedan juli 2021 är ägare till Megrundets fyrskepp som var verksamt i Vä-

nern när det begav sig. Han har stora pla-
ner för renovering av fyrskeppet som nu 
ligger upplagt på Mälarvarvet/Långhol-
men i Stockholm. Förhoppningsvis får 
vi följa renoveringsarbetet i kommande 
nummer av Blänket.

  Maria Elsby
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Klubbmärken, tröjor, m.m.

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

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

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

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

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

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 2023
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Staviks fyr
Konstruktör: Tage Odelfors
Dekoration: Selma Odelfors


