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Ordförandens sektor
Hej på er och grattis på 10-års dagen.
Det är inte helt fel att fylla 10 år. Jag
trodde nog inte i min vildaste fantasi att
vi skulle lyckas så bra när vi i oktober
1996 grundade Svenska Fyrsällskapet.
Det är många som har hjälpt till att
bygga upp och utvidga vår verksamhet
och jag vill börja med att rikta Svenska
Fyrsällskapets och mitt eget stora tack
till er alla. Det är fantastiskt att vi har
över 3000 medlemmar och att vi är
överlägset Europas största fyrsällskap, ja
vi är faktiskt näst störst i hela världen.
Fyrar fascinerar så många människor
på så många olika sätt. Folk tycker om
arkitekturen, tekniken, levnadsöden,
läget, det spännande, det romantiska,
etc. Människor med alla dessa olika intresseinriktningar har strålat samman i
Svenska Fyrsällskapet och vi bara växer
och växer.
Trots alla framgångar har vi inte
ännu lyckats med vår kanske viktigaste
uppgift, nämligen att rädda våra fyrar
för framtiden. Det går sakta framåt men
otroligt mycket återstår och här har alla
medlemmar en viktig uppgift att fylla.
Ni måste först och främst hjälpa till med
att göra våra fyrar och deras historia mer
kända bland allmänheten. Ni måste
dessutom hjälpa oss övertala politiker
och myndigheter så att även de blir positiva och gör en insats. Det är väsentligt
att vi lyckas grunda Sveriges Nationella
Fyrstiftelse som kan ta över och bevara
våra fyrar innan det är för sent. Vi diskuterar sedan länge frågan med Riksantikvariämbetet och Statens Fastighetsverk
då vi önskar ha dem som medgrundare
av stiftelsen. Det går framåt men ack
så långsamt. Vi är tacksamma om du
som har idéer och känningar kan hjäl

pa oss och ber dig i så fall att kontakta
undertecknad.
Ett annat område som vi är mycket
dåliga på i Sverige jämfört med andra fyrländer är att visa våra fyrar i TV. Det har
gjorts fantastiska serier av TV- program
som handlar om fyrar i Norge, Finland,
Holland, England, Frankrike, Italien, etc.
I Sverige har det endast gjorts några
enstaka program. Kan någon tala om
för mig varför svenska TV producenter
inte är intresserade av våra fyrar när deras utländska motsvarigheter är mycket
intresserade. Varför vill de inte visa en
betydelsefull del av Sveriges unika maritima arv? Här behöver vi mycket hjälp
av er som känner folk inom TV- branschen så ring mig om du känner någon.
Genomslagskraften av TV är mycket stor.
En programserie om fyrar skulle verkligen hjälpa bevarandet av våra fyrar och
påskynda grundandet av den Nationella
Fyrstiftelsen.
Tro nu inte att det bara är bekymmer. Som jag redan nämnt har Svenska
Fyrsällskapet lyckats med otroligt mycket under våra 10 år men vi kan lyckas
med ännu mer om fler hjälper till. Ett
fint exempel på en mycket positiv utveckling och en växande aktivitet är att
man runt våra kuster börjar bilda mindre
fyrföreningar som vill ta över, rusta upp
och återtända lokala fyrar. Många lokala
engagemang gör att Fyrsällskapets styrka
ökar och att vi kan uträtta ännu mer.
Ha ett trevligt jubileumsår. Ett stort
tack till er alla som ställer upp. Glöm
inte bort att vi behöver er hjälp och era
kontakter för att rädda våra fyrar och
positivt påverka myndigheterna.
Esbjörn, Donsö 2005-02-12

Lotsar och fyrar i Söderhamns skärgård
Olle Berglund, Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Längst till vänster står fyrmästare Karl Lindstedt. Han var fyrmästare på Storjungfrun
1924-1936. I bakgrunden ser man en del av fiskarebebyggelsen. Lägg märke till hur fint
Foto: Lars Lindstedts fotoarkiv
klädda personerna är inför fyrbesöket.    
En fråga som onekligen är av stort intresse i samband med sjöfartens uppkomst och utveckling är givetvis: Hur
lärde sig de sjöfarande att hitta på haven
och i svårnavigerade skärgårdar?
Svaret på frågan är, åtminstone till
en del, att djärva män har det alltid funnits, och redan långt tillbaka i tiden lärde
man sig segla efter stjärnorna. Men eftersom handel, industri och sjöfart alltid
har varit beroende av varandra, och eftersom det är ett historiskt faktum att
intet folk kunde idka sjöfart i större omfattning utan att ha nått fram till en viss
mognad i kulturhänseende, framstod
kravet på större säkerhet för skepp och
sjöfarande såsom allt nödvändigare.
Lots- och fyrväsendet har sålunda uppstått i samband med sjöfarten.
Dess ursprung, liksom hela den övriga

europeiska kulturens, är att söka vid
Medelhavets stränder. Den av sjöfarten
därstädes burna handeln bidrog till att
sprida kulturen från land till land. Den
som studerat de gamla egyptiernas fascinerande historia någorlunda, vet, att det
för fem till sex tusen år sedan bedrevs en
betydande sjöfart på Nilen. På en urna
från tiden omkring år 4.000 f. Kr., funnen i trakten av Nilens mynning finns en
bild av ett fartyg, och på museet i Kairo
finns en fartygsmodell, som påträffats i
en c:a 4.400 år gammal klippgrav. I fören står utkiken med sin lodningsstake.
Denna fartygsmodell, kan i sanning betecknas som en verklig kulturbild. Det
torde vara det äldsta fynd varpå en lots
är framställd.
Fyrväsendets historia börjar också
den i Medelhavet, vid inloppet till


Storjungfruns fyr före 1923
Dardanellerna. Där låg redan år 600
f.Kr. en fyr på en udde. Den mest kända
fyren i antiken är Pharos från omkring
300 år f.Kr. - ett av världens sju underverk, ett mäktigt byggnadsverk omkring
100 m högt, som under c:a 1000 år
vägledde sjöfarande utanför Alexandria.
Ljuset från fyren fick man från en öppen
vedeld.
I vårt land hör man för första
gången talas om ”fyring” från Falsterbo
år 1202 och något senare även från
Kullen. Man eldade med ved ända in
på mitten av 1500-talet, då Sverige var
bland de första nationerna i världen som
började använda stenkol i fyrpannorna.
Den sista kolfyren i Sverige byggdes på
Storjungfrun. Den skulle också bli den
sista som ändrades till lampfyr, år 1853.
Det är synnerligen frestande att ytterligare sysselsätta sig med de gamla
egyptiernas, assyriernas och babyloniernas, liksom de i ännu högre grad sjöfarande feniciernas färder på haven och
deras sätt att ta sig fram till långt fjärran
länder. Även våra nordiska vikingars sjöfärder och deras navigationskunskaper


               Foto: Lars Lindstedts fotoarkiv
borde belysas, men det får vara till en
annan gång.
Genom en förordning, given den 19
september 1696, grundades lotsväsendet
i Sverige och Finland. Men naturligtvis
hade även nordborna långt tidigare kommit underfund med behovet av både
lotsning och ledfyrar vid anlöpandet av
handelsplatser. Liksom den antika tidens
sjöfarare lärde sig de nordiska ländernas
skeppare att genom bruket av lod och
lodlina, utröna vattnets djup i okända
farleder. Även fiskarbefolkningens kännedom om grynnor och grundklackar
utnyttjades vid uppgörandet av de allra
första segellederna.
Den införda lotsförordningen uppskattades inte, speciellt bland affärsmän
och skeppsredare. Med stor styvhet
i korken uttalade dessa att städernas
handlande och skeppare mycket bättre
och säkrare kände till farvattnen än
någon lots kunde eller någonsin skulle
kunna. Men, med tiden upptäcktes
den stora fördelen med lotsar, så att de
så förhatliga lotspenningarna betalades
utan knot.

De första organiserade lotsarna kom till ”j” eller ”g”, det är frågan. Troligtvis med
Söderhamnsområdet år 1721, samma år ”g” eftersom ”Olof den Helige” eller
som den ryska flottan befann sig på härj- ”S:t Olof” på sin tid använde ön som melningståg runt våra kuster, ödeläggande
lanlandningsplats på sina färder utefter
bl.a. nästan hela Söderhamn. Den ryska
ostkusten. Man skulle kunna tänka sig
hemsökelsen inträffade kring 18-21 maj
att den haft namnet ”Helig-ön” och att
under befäl av Lascy, en man av bal- namnet förvanskats till Helg-ön. En gisstisk börd som tydligen kunde segla, ty
ning från min sida förstås.
Söderhamns skärgård var på den tiden
Storjungfrun
användes
unsäkerligen ännu besvärligare att ta sig in
der lång tid av Gävle fiskarskap som
i för en främling, än vad den i våra dagar
s.k. Gävlebohamn och det finns en
är bekant för att vara.
uppgift om att år 1559 fiskade där
Tydligen hade den svenska över- 11 gävleborgare med 6 båtar och 66 sköheten på känn - även om underrättel- tar. Konkurrensen med allmogens fiske
seväsendet på den tiden var dåligt och
och framför allt med de nya städernas
saktfärdigt - att Söderhamn hade ett för
fiskarskap ledde till att Johan III år 1591
fienden utsatt läge. Ty i mars 1721 be- reglerade gävlebornas privilegier till
falldes Söderhamn att utse tvenne lotsar
att gälla en ensamrätt på fiske från sex
till, som det hette, ”örlogs- och trans- namngivna platser. En av dessa var just
portfartygens beledsagande” och den 6
Storjungfrun (Helgön).
april hölls allmän rådstuga, där det ”noga
År 1620 donerades Storjungfrun tillefterfrågades och undersöktes om några
sammans med Kalvhararna, Prästgrundet
voro tjänliga till lotsande över sjön”, men
och Svartön (Skatön) till Söderhamns
det var endast två, Lars Pryss och Måns
stad för dess fiskarskaps försörjning.
Norling, som förmentes ha denna västra
Söderhamnsfiskarna fick dock lov att
sjöstrand sig bekant, dock icke längre än
samsas med gävlebor under en lång
mellan Gävle och Agön vid Hudiksvall. tid, ända fram till 1772, då gävlebornas
De två utsedda voro också riktiga sjö- privilegier upphävdes. Det finns tyvärr
bussar, som gjort sina lärospån till sjöss, mycket lite av faktauppgifter att stödja
dels som fiskare och dels som seglare ute
sig på när det gäller lotsarnas verksampå de stora haven.
het på Storjungfrun. Men att den var
Lars Pryss fick vid månget tillfälle
omfattande kan man förstå, då man ser
rädda situationerna där ute vid brän- sjöfartens utveckling.
ningarna och stannade kvar i sin tjänst
I början av 1800-talet hade den, allti många år. Måns Norling däremot
så sjöfarten, tack vare trävaruindustrins
tröttnade snart på sitt bestyr och sökte
snabba tillväxt i Söderhamnsregionen,
hamnfogdetjänsten i staden, vilken han
nått en sådan omfattning, att man beslöt
också fick och behöll till sin död.
att bygga en fyr på Storjungfrun. Den
Dessa Söderhamns första lot- stod färdig år 1838 och var en täckt stensar hade sitt lotsuppassningsställe på
kolsfyr. ”En täckt stenkolsfyr”.... Många
Storjungfrun. Första gången ön omnämns
undrar nog vad det betyder.... Jo, fyrbåi skriftliga källor är 1557 då den kallades
ken, som den hette på den tiden, muraför ”Helgön” och var en Gävlebohamn. des upp av gråsten och tegel till en höjd
Hur namnet uttalades, Helj-ön eller
av c:a 25 m. Invändigt försågs den med
Helg-ön, därom tvistar de lärde. Med
en uppgångstrappa med 59 steg upp
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till mellanvalvet och därifrån en bruten
trappa upp till Lanterninen, samt ett
askrum, försett med järnbeslagen dörr.
Alltså i stora drag precis som den ser ut
i dag. Lanterninen var sextonkantig och
bestod av smitt och gjutet järn med tak
och vandrande rökhatt av koppar. Den
var försedd med 112 st glasrutor och var
placerad på en altan, belagd med kalkstenshällar och försedd med räcke av
järnstänger. Jag har forskat efter hur en
sådan fyr fungerar, men har hittills inte
i uppslagsböckerna hittat något som ger
en enkel och kortfattad beskrivning av
funktionen, men att det har något med
gaserna från stenkolens förbränning att
göra torde vara uppenbart, eftersom
man talar om en ”låga”.
År 1853 byggdes fyren om med
fast sken från en rovoljelampa, förstärkt
genom omgivande lins. 1909 var det
återigen dags för en ombyggnad, denna
gång försågs fyren med en fotogendriven
LUX-apparat samt en röd bifyr. Nästa
stora ombyggnad skedde år 1943, då
fyren försågs med AGA-ljus, d.v.s. drevs


med acetylengas. Den 1/7 1964 avbemannades fyren, och slutligen, år 1986
blev den eldriven från ackumulatorer
som laddas med en vindgenerator, och
så fungerar den även i denna dag.
Med Storjungfrun som lotsplats
blev lotsarnas arbete, allt eftersom sjöfarten ökade i omfattning och gick ute
på öppna havet med allt större fartyg, i
stället för att vara kustbunden med mindre fartyg, allt svårare.
För att belysa sjöfartens omfattning
i Söderhamnsdistriktet kan jag nämna
att år 1876, samma år då Söderhamns
stad praktiskt taget lades i aska av en förhärjande brand, låg inom vårt tulldistrikt
inte mindre än 240 fartyg under lastning
för utrikes ort. Det var den 3 juni, ungefär två veckor efter det att sjöfarten
öppnats. Det måste ha varit en grann syn
att se alla dessa fartyg och det måste ha
varit ett oerhört arbete som lotsarna vid
detta tillfälle ställdes inför.
Man hade övernattningsstugor på
Rönnskär, varifrån man nådde de anländande fartygen snabbare än från

”Jungfrun”. På den tiden, och faktiskt
ända fram på 1960-talet, hade man ”lotspenningar” till den som först kom fram
och kunde börja lotsa fartyget. Därför
diskuterades en flyttning av lotsplatsen
under några år och den 3/12 1881 fanns
följande meddelande att läsa i tidningen
”Helsingen”: ”Lotsarna å Storjungfrun
flyttade i torsdags, den 1 dennes från denna sin station till lotsplatsen Lilljungfrun.
Af de derstädes nu befintliga 12 lotsarne
tjenstgör dock blott halfwa antalet i sänder, eller hwarannan vecka så länge sjöfarten är öppen”.
Från början hade man, som sagt,
bara övernattningsstugor på Rönnskär,
men 1891 förlades lotsstationen officiellt till ön, under namnet ”Lilljungfruns
lotsplats”. - Att den fick det namnet har sin förklaring i, att det redan
fanns en lotsstation som hade namnet
”Rönnskärs lotsstation”. Den fanns i
Byske, i Västerbotten, och förväxlingsrisken med samma namn på två så nära
varandra liggande lotsstationer var allt
för stor. I och med att lotsstationen placerades på Rönnskär, blev bebyggelsen
där mer permanent. De små stugorna
med bara ett rum byggdes ut och nya
bostadshus uppfördes. Lotsstationen,
som låg längst ut, nordost om övrig bebyggelse, bestod av ett flertal byggnader.
Huvudbyggnaden var ett stort hus, som
byggdes ut flera gånger. Huset hade ett
utkikstorn på östra sidan. Hamnen, där
lotskuttrarna fanns förtöjda, låg på södra sidan av ön, väl skyddad från havet.
Där låg förr de seglande lotskuttrarna,
byggda i trä och med den röda remsan
i seglet, som visade att det var en lotskutter. Motordriften infördes omkring
1900 och kuttrarna var byggda av stålplåt. Från min barndom minns jag namn
på dessa senare, som ”Lilljungfrun I, II
och III”.

I tidningen Helsingen den 18/6 1881
kunde man läsa följande notis som väl
belyser det hårda arbete som lotsarna
på den tiden hade: ”Hafwets arbetare.
Då lotsen L. Röstlund den 9 dennes
på morgonen lemnat barken ”Gefion”,
som han utlotsat, för att begifwa sig af
till skonerten ”Renen”, möttes han omkring 100 famnar i lä om sistnämnda
fartyg af en förfärlig toppsjö, som brusande öfwer båten, kastade barlasten i lä
och Röstlund baklänges, med hufwudet
före, öfverbord. Sjömannen P. Pettersson,
Röstlunds medhjälpare, wisade wid detta
tillfälle en berömwärd raskhet och djerfhet. Lemnande sin post, skyndade han
att lösgöra seglen och kastade ut storskotet, som lyckligtvis föll i Röstlunds
hand, hwarigenom den i dödens gap
liggande mannen undkom grafwen i
wågorna. Lyckligt uppkommen i båten,
fortsattes seglatsen till ”Renen”, som
Röstlund inlotsade till Ljusne. Först der
fick han tillfälle att utbyta de wåta kläderna mot torra och efter en dags hwila
war han åter klar att fortsätta sin under
dessa stormiga dagar högst ansträngande
werksamhet.”
I tidningen ”Helsingen” den 24/4
1883 stod följande notis att läsa:
”Telefonledning till Rönnskär. Till lotsstationen på Rönnskär är en telefonledning nu under uppsättning. Tråden föres
från Källskär öfwer till Sandskär på stolpar, fästade i stenkistor. Wattnets djup
är i allmänhet på denna sträcka ej öfwer
fyra fot. Derefter lägges en underwattenskabel till Orn, hwarifrån tråden öfwer Enskär ledes till Rönnskär. Afståndet
dit är ej längre, än att en stolpe mellan
de bägge sistnämnda punkterna är nog
för att uppbära tråden. Som endast segelslupar passera denna wäg, möter ingen swårighet med afseende på trådens
höjd öfwer wattenytan.”


I och med att lotsstationen år 1972 flyttades till Ljusne från Rönnskär övergick
bebyggelsen på ön till att bli använd
endast för fritidsändamål. Den gamla
lotsstationen togs över av de militära
myndigheterna.
För att belysa lotsverksamheten skall
jag redovisa några siffror från år 1953: Då
bestod lotskåren i Söderhamnsdistriktet
av 15 man, d.v.s. överlots, 11 lotsar, 1
motorskötare och 2 båtmän. I lotspenningar inflöt kr 134.358:50 medan antalet utförda lotsningar uppgick till 1.398.
Hur pass stora värden som våra lotsar under stormiga höstnätter räddat då
de kallats ut till fartyg som befunnit sig i
nöd, och många gånger varit nära att bli
vrak, kan inte här tillnärmelsevis uppskattas. Men att det rör sig om miljonbelopp står klart för var och en. Därtill
kommer de många dyrbara människoliv
som räddats tack vare lotsarnas helhjärtade och tveklösa insatser.
När det gäller fyrar, så finns inte bara
Storjungfrun. Vi har också Hällgrund.
Man beslöt år 1950 att bygga en kassunfyr där, längst ut i Söderhamns skärgård. Den placerades c:a 3 distansminuter utanför de yttre skären och blev
Sveriges första helautomatiska, fjärrmanövrerade fyr utan kabel till land.
Ingenstans i världen hade man byggt en
fyr på en plats som var så utsatt för is
som denna. Kassunen dimensionerades
för att motstå 50 % högre istryck än
de tidigare kassunfyrarna som byggts i
Östersjön. Kassunen byggdes på en kaj i
Tegelviken i Stockholm och bogserades
upp till Hällgrund och placerades på 3
betongplintar som byggts på 4 meters
djup. Den förankrades omedelbart med
hjälp av ett antal förankringsjärn som
hade borrats ner och gjutits fast. Det var
i maj månad år 1951. Den slutliga förankringen gjordes sedan med 157 st en10

Storjungfrun nyputsad, en av sjöbodarna
samt träspången upp från hamnen.

Foto: Håkan Nilsson

tums förankringsjärn som borrades ner
till ett djup mellan 1,5 och 3 m efter det
att kassunen gjutits fast och länspumpats. Ett par häftiga stormar inträffade
strax efter det att kassunen hade satts
på plats, men den klarade havets krafter utan några större skador. Nu kunde
kassunen fyllas med makadam som sedan injekterades med cementbruk. På
den tiden fick man bara köpa 10 säckar
cement fritt i Sverige. Anhållan om flera fick göras hos Statens Handels- och
Industrikommission. Det gick åt 1.500
säckar totalt bara för fyllningen. Innan
man lämnade fyren för höststormarna
hade man färdigställt de två nedre våningarna av fyrtornet. Våren 1952 startade man på nytt och fyren kunde byggas färdig med den tredje våningen under sommaren. Då hade det gått åt 390
manveckor för själva byggnadsarbetena
på fyren. Fyrtornet blev c:a 20 m högt

och innehöll en huvudfyr och en bifyr.
Bottenförhållandena runt Hällgrund var
sådana att man då inte vågade lägga kabel till fyren. Man strömförsörjde i stället fyren från två egna dieseldrivna elverk,
vardera på 33 hk. För fyrljuset användes
en ny intressant lampväxlare som skiftade mellan gas- och eldrift. Med denna
nya konstruktion räknade man med att
spara energi genom att vid klart väder
endast använda gas för drift av fyren.
Vid dålig sikt startades dieslarna medelst radiosignaler från lotsstationen på
Rönnskär. Fyren gick då över till eldrift
och elverken strömförsörjde också mistsignaleringen, som var rätt energikrävande (c:a 4,5 kW). Under den kalla årstiden
värmde man upp de tre våningarna med
fotogeneldade värmeledningspannor.
Servicen på fyren var ett kapitel för
sig. Vintertid skedde serviceresan ut med
Storjungfruns lanternin i närbild
Foto: Håkan Nilsson
skidor. Med sig i ryggsäcken bar man serviceutrustning och en yxa. Den senare
var nödvändig att ha för att hacka is med, Men det var faktiskt fyren Hällgrund som
fick de första transistorerna, små konså man dels kunde komma upp på fyren
och dels för att få fram en överisad dörr, stiga svarta ”pluttar” som hette något på
OC och som inte behövde någon glödså man kunde komma in i fyren och den
spänning och ingen omformare. De satt i
”goa värmen”.
mikrofonförstärkaren som användes för
Vid de längre arbetspassen under
förbindelser med land. Hällgrund kosinstallationstiden hände det att maten
tade omkring 600.000 kronor inkl. all
tog slut och vädret var för dåligt för att
utrustning. Fyren fick inte kabel till land
lotsarna från Lilljungfrun skulle kunna
borda fyren. Vid sådana tillfällen place- förrän år 1967. Den utrustades med herades maten i en 50 liters mjölkkanna. likopterplatta år 1972.
Förutom
de
större
fyrarna
Mannarna på fyren gjorde fast en tamp
i en planka som fick driva ner till lots- Storjungfrun och Hällgrund fanns och
finns det en hel del mindre ledfyrar
båten som låg i lä av fyren. Lotsarna
bland vilka vi kan nämna Norrutharet,
fångade in tampen och knöt fast den i
mjölkkrukan samt kastade denna i sjön. Klumpudden, Skuggskär, Brändskär,
Prästholmen och Garpholmen.
Personalen på fyren halade sedan hem
I våra farvatten fanns även ett par
godsakerna. Primitivt och enkelt - men
fyrskepp. Det var ”Finngrundet” och
det fungerade!
Hällgrund togs i drift hösten 1953. ”Västra banken”. Dessa hade sin vinterDet var den andra obemannade och fjärr- hamn i Öregrund, dit de gick för egen
manövrerade fyren som byggts i Sverige. maskin. Finngrundet lades ut år 1858
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provianteringsresor. Den personal som
inte vågade sig ut på dessa resor fick
stanna kvar ombord hela tjänstgöringstiden tills man blev avlöst.
Den 19 juli 1969 gick fyrskeppet
in från sin station och ersattes med en
kassunfyr som står på 16 m djup och är
41 m hög totalt. Det intressanta med
Finngrundet är att den inte försågs med
elkraft utan fyren drevs helt med gas.
Den utrustades med ett solventilkontrollerat Dalén-ljus med en automatisk glödnätsbytare för 8 glödnät. Varje
”strumpa” kunde ha en drifttid på 6
månader. Fyren ”laddades” med 50 gasbehållare, vilket täckte ungefär två års
förbrukning.
Man var vid denna tid mycket inBifyren, som tyvärr numera är släckt.
Foto: Håkan Nilsson
tresserad av oljeletning i området runt
Finngrundsbankarna. En bottenfast konoch var det fyrskepp som hade den
längsta vägen in till land för sina provi- struktion som den nya fyren kunde möjanteringsresor. Det tog omkring 8 tim- ligen utnyttjas på något sätt. Finngrundet
är den enda av Sjöfartsverkets fyrar som
mar med den lilla öppna fyrskeppsbåten
som bara hade en liten tändkulemotor. försetts med oljeborrör. Dessa är ingjutna och går upp till entréplanet. Det har
På 60-talet utrustades dessa båtar med
dock inte borrats efter olja genom rören,
en f.d. livräddningsradio försedd med
en inbyggd generator med vev på sidan. men geologer har arbetat från fyren.
”Västra banken” ersattes också den
Man kunde på detta sätt förhöra sig om
med en liten fyr år 1970.
väder och vind vid sina ofta besvärliga

Kommentar till ovanstående artikels 2:a stycke på sid. 8
Under 1923 gjordes nog den största ombyggnaden av Storjungfruns fyr. Fyrtornet ändrade utseende genom att då byggdes det på med ett antal meter och
målades om så att den fick den höjd och det utseende som den har än idag.
Fram till 1923 var fyren vit med ett rött band mitt på fyrtornet, efter 1923
blev fyren vit nedtill och svart upptill.
1986 installerades, mycket riktigt, en vindgenerator för att ladda de batterier
som numera driver fyren, men sedan några år tillbaka är vindgeneratorn nedmonterad och batterierna laddas numera via solceller.
Lars Lindstedt
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Det hårda livet på Nidingen
Björn Linn

Nidingens fyrplats. Svenska Fyrsällskapets utflykt 14 augusti 2005.			
			
Foto: Gudrun Linn
Nidingen visade sig från sin bästa sida för oss som var med på utflykten dit den 14
augusti - en upplevelse i sol och lugnt väder. Men som arbetsplats kunde den lilla
moränkullen i havet vara fruktansvärd. En inblick i förhållandena ger den olycka
som drabbade fyrplatsen 1916. Hilmer Carlsson, som byggde de nya fyrarna på
Nidingen och Lilleland 1945-46 och kände platsen ingående, skrev i sin klassiska
bok Nidingen - Sveriges första fyrplats (1946):
”Liksom Nidingen troligen är den plats
utefter Sveriges kust, där det strandat
flest fartyg och där det största antalet
sjöfolk och passagerare gått förlorade,
så har Nidingen ej heller sparat den
egna personalen; den är säkerligen den
fyrplats, som under årens lopp krävt de
flesta offren av fyrpersonalen.
Den sista svåra olyckshändelsen,
som höll på att avfolka hela fyrplatsen,
och då tre man av fyrpersonalen gingo
förlorade, inträffade den 12 december
1916. Fyrpersonalen, som brukar fiska
till husbehov, hade dagen förut eftersom vädret syntes passande, lagt några

fiskegarn vid Lillelandsrevet. Det hade
börjat blåsa under natten och vinden var
på f.m. frisk sydväst; den såg ut att kunna öka till storm. Som sjön var grov, vågade de ej taga den eka, som de vanligen
brukade använda vid fiske och som låg
på nordsidan av ön utan togo i stället en
snipa, som de hade i Kausahamnen. De
lyckades ro denna över revet och togo
sig ut till Lilleland samt bärgade näten.
För säkerhets skull kastade de i land
näten på nordsidan av ön, - de ville ej
riskera att ha dem i båten, när de skulle
ro tillbaka över revet till Kausan. När
båten befann sig mitt på det rev, som
13

Utsikt österut över Nidingen från det sydvästra av de gamla tornen. Över udden syns
Lillelandsfyren. 						
Foto: Gudrun Linn
går ut från Nidingens västra udde mot
Klockfotsrevet, kom ett väldigt grundbrott rullande och stjälpte båten samt
kastade männen i sjön. Dessa kämpade
för livet bland brotten och fingo till
slut tag i båten samt vände denna rätt
och klamrade sig fast vid densamma.
Strömmen, som var stark, drev båten
med männen mot nordväst från skäret;
den ene efter den andre släppte sitt tag
och försvann i djupet.”
De gripande detaljerna blir ännu starkare när vi hämtar den fortsatta skildringen ur den fina göteborgska bildveckotidningen Hvar 8 Dag från den 31
december 1916 (stavningen har försiktigt moderniserats):
”Händelsen bevittnades från land av
de förolyckades anhöriga, men de av
dem i ilande hast vidtagna räddnings14

åtgärderna blevo utan resultat. Fyrens
motorbåt kunde på grund av en i själva
starten ådragen maskinskada ej tagas i
bruk och fyrmästaren ansåg det ej heller görligt att med bistånd av de på ön
varande kvinnorna, hustrur och döttrar till de förolyckade, gå ut i en vanlig
roddbåt. Ett par av kvinnorna som i sin
djupa förtvivlan på egen hand gjorde
ett behjärtansvärt försök i denna riktning, måste, då deras krafter visade sig
otillräckliga, uppgiva företaget. Intet
kunde således åtgöras för att bispringe
de nödställda, vilka, alla simkunniga,
efter en hård strid för livet den ene efter den andre uppslukades av vågorna
under det deras hustrur och barn av
omständigheternas tvång nödgades att i
overksam förtvivlan bevittna den fruktansvärda dödskampen. - - - På grund
av öns isolerade läge och avsaknad av

förbindelse med land nådde budet om
den upprörande olyckan först efter
flera dagar yttervärlden. - - Det har vid upprepade tillfällen
från olika håll rests klagomål mot de
svåra, det outhärdligas gräns nående
förhållanden, varunder en stor del av
den svenska fyrpersonalen är dömd att
framleva sitt dock åt samhällets tjänst
ägnade liv. En god inblick i hur detta liv
gestaltar sig lämnas av de nu genom den
timade olyckan blottade förhållandena
på Nidingen. - - Nidingen är en liten långsträckt låg
ö i Kattegatt belägen något mer än en
mil utanför Råö i Onsala. På ön, tidigare med sina undervattensskär en svår
fara för skeppsfarten, finnes sedan 1832
två fyrtorn, efter vilkas tillkomst de här
förut så talrikt förekommande skeppsbrotten blivit ytterst sällsynta. På ön
finnas utom de båda fyrtornen två små
boningshus, varav det ena disponeras
av fyrmästaren. I den andra stugan äro
inrymda tre små lägenheter om ett rum
och kök, vilka tjänat till bostad åt de
nu omkomna fyrvaktarne och deras
familjer, av vilka den ena räknade fyra,
den andra sju personer. Byggnaden
har ännu ett rum, vilket tjänat det
tredubbla ändamålet av bostad åt lärarinnan, skollokal samt tillflyktsort för

skeppsbrutna. Den lilla öbefolkningen
är hänvisad uteslutande till sig själv och
dagarne förflyta i tryckande enformighet och beklämmande enslighet. Ön
står nämligen icke i telefonförbindelse
med fastlandet och saknar överhuvudtaget all regelbunden förbindelse med
yttervärlden. Sommartiden gestaltar
sig livet härute drägligt nog, men med
den inbrytande hösten börjar för öbefolkningen en ytterst prövande tid, ytterligare försvårad under den långa vintern då stormar och drivis för månader
framåt omöjliggöra varje förbindelse
med fastlandet. Vid inträffade sjukdomsfall under denna tid är det ofta på
grund av väderleksförhållandena lika
omöjligt att bringa den sjuke över till
fastlandet som att hämta läkarehjälp
därifrån. Icke ens den utvägen står öppen att telefonledes inhämta läkareråd.
För barnens undervisning sörjer
lotsverket, men på ett ytterst knapphändigt sätt. Sommartiden skickas en
lärarinna hit ut, vilken håller skola.
Lästiden inskränkes dock till endast en
termin om året. - Den lön fyrpersonalen uppbär är slutligen så knappt utmätt,
att familjeförsörjaren till betydande
del måste genom ett ofta farofyllt fiske
söka skaffa föda till hemmet.”

Har du flyttat eller bytt e-mailadress
Ändringar skall anmälas till:
Göran Säll, Guldringen 17, 426 52 Västra Frölunda, hemtel 031-295711,
email il.postino@telia.com
En annan viktig sak som underlättar vårt arbete är att du uppger fler av
dina kontaktdetaljer som hemtelefon, arbetstelefon och email så att vi har
alternativa möjligheter att nå dig.
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John & John vaktade Kaliforniens fyrar
Mats Carlsson Lénart
Kring förra sekelskiftet var en inte obetydlig del av fyrpersonalen längs USA:s kuster svenskfödda. Två av dessa fyrvaktare kom från landsbygden i norra Västerbotten
och på ett litet fyrförsett skär i San Francisco-viken korsades deras vägar kring tiden
för den stora jordbävningen som för precis 100 år sedan i vår förstörde staden vid
den gyllene porten.

Fyrvaktarparet John och Brita Stenmark omgivna av barn och vänner.
        Bildarkiv: Richmond Museum of History
Om man studerar rullorna över fyrvaktare i USA i slutet av 1800- och början
av 1900-talet finner man en mängd
personer med svensk-klingande namn.
Kanske var Sverige rent av det vanligaste
främmande födelselandet för amerikanska fyrvaktare för 100 år sedan. Svenskar
tjänstgjorde inte minst på fyrarna vid
de stora sjöarna och på den norra stillahavskusten, i staterna Washington och
Oregon. Men det fanns även svenskar i
bl.a. Florida, Louisiana, i New England
och Kalifornien. Många intressanta
människoöden återfinns bland dessa
emigranter som ofta kom från trakter i
Sverige långt från kuster och stora sjöar.
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John Stenmark
På en liten gård i den lilla bygden Bodan,
några mil in i landet från Skellefteå föddes 1865 Johan Olof Stenmark. Han var
äldst i en syskonskara av sex och ende
sonen. Familjen var fattig och Johan gick
till sjöss när han var 16. Redan något år
senare kom han till USA för första gången och 1883 siktade Johan San Francisco,
den för sin skönhet så berömda men på
den tiden fortfarande lite farliga staden
vid den Gyllene Porten. Guldgrävartiden
låg bara 30-40 år tillbaka och dess namn
på platsen ”Barbarkusten”, hade inte riktigt klingat ut. Det fanns gott om barer,
bordeller, spelhålor och andra lockelser
för sjömän och andra unga män.

I stora huset på East Brother bodde familjerna Stenmark och Åström i
början på 1900-talet.                                      Foto: Mats Carlsson Lénart
Johan Stenmark gick i land här ett år
och arbetade för en klädesfirma innan
han i nästan två år seglade på en skonert
som gick på Alaska.
Hjälteinsats gav fyrkarriär
1888 fick Stenmark jobb i det amerikanska fyrväsendet, US Lighthouse Service
- som besättningsman på det 60 meter
långa tenderfartyget Madrono, vars uppgift var att försörja fyrplatserna längs
stillahavskusten.
En dag lossade man förnödenheter vid den otillgängliga fyren Point
Conception, norr om Santa Barbara.
Stenmark var med ett par andra män på
väg i en liten fullastad båt från fartyget
och in till fyrens lilla brygga. Plötsligt
kommer en stor våg och båten kapsejsar.
En av de ombordvarande var inspektören Thomas Perry som snabbt dras iväg
av strömmarna och desperat skriker på
hjälp. Johan Stenmark, numera kallad
John, simmar för att rädda honom trots
att han har ett stort blödande sår i hu-

vudet efter att ha träffats av en åra. De
andra männen som var ombord klamrar
sig fast vid den kapsejsade båten.
Stenmark lyckas i sista ögonblicket
nå fram till den mycket svårt medtagne
inspektören och försöker först simma in
mot klipporna under fyren. Men då det
inte går tvingas han i stället ta sig ut mot
fartyget. De båda männen är ytterst nära
att drunkna innan manskapet ombord
på Madrono lyckas rädda dem.
Den 23-årige John Stenmark får
som belöning för sin hjälteinsats en fast
tjänst som biträde vid mistsignalstationen på Ano Nuevo Island. Detta kanske
inte låter som någon vidare befordran
men med tanke på det alltid tuffa och
många gånger direkt livsfarliga jobbet
att från ett fartyg få i land förnödenheter till hamnlösa fyrar vid det vilda havet
var det nog ändå en klar förbättring.
Ano Nuevo Island (Nyårsön) ligger alldeles utanför den klippiga kusten, cirka 75 kilometer söder om San
Francisco. En ganska liten, kal och utsatt
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Mistsignalhuset på East Brother.
klippö, känd som tillhåll för elefantsälar och sjölejon. Förutom miststationen,
som också hade en enklare fyr, fanns där
ingen mänsklig aktivitet. Och trots att
endast ett smalt sund skiljer ön från fastlandet var överfarten svår och farlig - de
transporterna hade krävt flera dödsoffer
under 1870- och 80-talen.
Gifte sig med nåskulla
Stenmark fick på Nyårsön dela bostad
med den förste fyrvaktaren, en liten
enkel stuga. I denna stuga föddes 1894
John Stenmarks första barn, dottern
Annie. Två år tidigare hade han nämligen gift sig med en annan ung svensk
emigrant, Grop Brita Persdotter, född
nära Dalälvens strand i Nås 1863. Hon
hade kommit till USA 1888 och troligen hade hon träffat John Stenmark i
någon av de svenskdominerade lutherska kyrkorna i San Francisco.
Tre månader efter Annies födelse
får John Stenmark, som några år tidi18

Foto: Mats Carlsson Lénart

gare blivit fyrmästare, sitt livs viktigaste
befordran, förflyttning från den vindpinade och sälbrölande Nyårsön till den
skyddade och närmast idylliska lilla ön
East Brother, långt in i den stora San
Francisco-viken och vid farleden mellan Golden Gate och den segelbara
Sacramentoflodens mynning. Familjen
Stenmark stortrivs från början på East
Brother som kom att bli deras hem i 20
år och här skulle alla deras barn växa
upp.
Charmig fyr
East Brother ligger i ett sund mellan två
stora fjärdar i San Francisco-viken och de
väldiga vattenmassorna som det kraftiga
tidvattnet pressar igenom här har alltid
varit riskabla för sjöfarande. Fyren byggdes dock först 1873 och det är inte något
fyrtorn av klassiskt snitt utan en trävilla
i viktoriansk snickarglädje med ett litet
torn som en naturlig del i helheten.

Denna ”light station” är idag en av USA:s
den av en dramatisk naturkatastrof. John
mest välbevarade fyrplatser och fungerar
Stenmark skriver i sin journal:
som ett charmigt bed & breakfastställe. ”En kraftig jordbävning inträffade kl 5.15.
Fyrlinsen trasig och alla fönstren krossade,
På 10 minuter tar värdparet Lucien och
liksom allt av glas. Dörrar öppnades av sig
Isabella Spelman gästerna ut till ön, med
själva och hela ön skakade”
båt från den sjabbiga marinan vid Point
San Pablo.
I motsats till hur det var i den inom
synhåll belägna storstaden San Francisco
Staden San Francisco ligger en
knapp svensk mil söderut och skyskra- skadades inte byggnaderna nämnvärt på
porna syns tydligt när det inte är dimma. East Brother. Men så var det inte helBetydligt närmare, bara ett par kilometer
ler själva jordskalvet som förstörde San
bort över ett sund, ligger det ökända San
Francisco utan den efterföljande branden som rasade under flera dagar innan
Quentin-fängelset grundat 1852 och i
vars vitkalkade byggnader Kaliforniens
den slutligen kunde begränsas.
många dödsdömda män sitter och vänJohn och Brita Stenmark kunde bara
tar på slutet. Det var till San Quentin
förfärade stå och se på hur den vackra
John Stenmark rodde när hans barn
staden vid den Gyllene Porten förtärdes
av eld.
skulle födas. Fängelsedoktorn fick även
agera barnmorska ibland.
John Åström
Men det var inte Stenmark som var i
”The Stenmark Era”
I den bok om fyrplatsen som stiftelsen, tjänst under själva jordbävningen utan
som idag äger och underhåller fyren, hans biträde på East Brother, som vid
har gett ut heter ett längre kapitel ”The
denna tid hette John W Åström och var
född 1857 i Burträsk, endast ett par mil
Stenmark Era” och familjens tid på ön
framstår som något av en middagshöjd i
från sin chef John Stenmarks födelsefyrplatsens historia. Bland annat utveck- trakt i Bodan.
lades odlingarna på ön (som är mindre
När skalvet började stod Åström på
än en halv kvadratkilometer stor) och
en stege i lanterninen för att se till ljuset.
Det var med en hårsmån han undgick
Stenmark rodde ut otaliga laster matjord
från fastlandet för att kunna tillgodose
att bli träffad av ett stort stycke glas från
sin familjs behov av grönsaker och rot- den krossade linsen, något som skulle
frukter. Dessutom höll man getter, gri- blivit hans död. Nu klarade han sig med
sar, kaniner och kycklingar. Även socialt
att den tunga glasbiten skar sönder hans
ena känga, dock utan att skada foten.
var Stenmarks tid en livlig period i East
Brothers historia. Fyrmästarfamiljen
Åström som var åtta år äldre än sin
umgicks flitigt med folk i den närmaste
landsman chefen och dessutom sjökapstaden Richmond och vid flera tillfällen
ten hade kommit till East Brother ett
ordnade man fester för 50-60 personer
par år tidigare. Han var sjöofficersveteran som efter att 1899, under det spanskpå ön.
amerikanska kriget, ha sårats i en strid
Den stora katastrofen
på Filippinerna tvingats söka sig en
Tidigt på morgonen den 18 april 1906
lugnare tillvaro och då blivit fyrvaktare,
var allt som vanligt på East Brother. först på ett par av fyrarna vid kusten
Men plötsligt bryts lugnet och tystna- strax norr om San Francisco men sedan
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Alice och John Åström (Astrom) i mitten tillsammans med en fyrvaktarkollega på
Ur Wallace Staseks samling
Point Sur.
bytt Stilla Havets oceanvågor mot San
Francisco-vikens relativa lugn.
På East Brother bodde Åström i
huvudbyggnadens andra våning tillsammans med sin fru Alice, född 1863
i Brinkaström, en liten by på gränsen
mellan Småland och Blekinge. Hon
hade emigrerat till USA 1887 och sex
år senare, i den av svenskar dominerade
Ebenezer-kyrkan i San Francisco, gifte
hon sig med John Astrom, underofficer
på ett av US Navys fartyg. Något år senare föds sonen Oscar.
Bondsonen Åström gick till sjöss
när han var 13 och kom till USA som
19-årig sjöman 1876. De första elva åren
bodde han i Baltimore på östkusten, där
han till en början seglade som kapten eller styrman på handelsfartyg från och till
Rio de Janeiro. 1880 värvade han sig i
US Navy och var från 1887 baserad och
bosatt i San Francisco.
Under sin tid i flottan besökte han
med sjömätningsfartyg bl.a. så exotiska
platser som Borneo och Galapagosöarna.
20

En tid var han stationerad vid bygget
av Panamakanalen och han var med
och lade ut transoceana kablar mellan
Kalifornien och Hawaii.
Det är oklart varför Åström hamnade just på East Brother och om det hade
något samband med att fyrmästaren där
var från samma svenska trakt som han
själv. Dom var i varje fall inte släkt och
inte heller tycks deras vägar tidigare ha
korsats.
Under några år i början av 1900-talet var alltså samtliga fyrvaktare och fyrvaktarfruar på East Brother svenskfödda.
Man undrar vilket språk de talade med
varann i det dagliga livet.
Point Sur
John W Åström som i egenskap av f.d.
sjökapten och underofficer var van vid
att föra befäl trivdes inte med tillvaron
som biträde under sin yngre landsman.
Vid 51 års ålder får han 1908 slutligen
en ”egen” fyr - Point Sur på en väldig
vulkanisk klippa längs den ödsliga men

Point Surs fyrtorn efter restaurering för några år sedan.

Foto: Carol O´Neil

nästan utomjordiskt vackra kusten mel- de boken ”California och dess svenska
lan San Francisco och Los Angeles.
befolkning” från 1910 skriver Åström
Idag passerar Highway One, den be- om sig själv
römda kaliforniska kustvägen, nära förbi ”Jag har en temligen god ställning och känPoint Sur men i början av 1900-talet
ner mig nöjd. Jag har visserligen ännu icke
fanns det bara en krokig stig upp till de
fått ihop en förmögenhet - den återstår
närmaste byarna och städerna, Carmel
ännu att skaffa - men min familj är betrygoch Monterey, cirka 40 kilometer norrut, gad äfven om jag skulle dö. Jag har således
en sträcka som tog en lång dag att gå.
intet att oroa mig över. Min lefnadsregel
Om East Brother var en ytterst
är att handla mot andra så som jag sjelf
kompakt fyrplats med fyrljuset bara en
önskar bli behandlad.”
trappa upp från bostaden var Point Sur
en betydligt mer fysiskt krävande miljö. Dramatik och sorg
Fyrplatsens olika byggnader var utsprid- På Point Surs otillgängliga platå bodde
da över klippans topp, cirka 90 meter
familjen Åström och tre andra fyrvakovan Stilla havets yta. Mellan Åströms
tarfamiljer (dock inga med svensk anbostad och det 13 meter höga fyrtor- knytning). Livet var hårt och sällan utan
net var det mer än 150 meter, en grymt
dramatik. Flera fartyg gick trots fyrljus
vindpinad berg- och dalbanestig som gav
och mistsignal under i dessa vatten unfyrvaktarna extremt vältränade ben.
der Åströms år. En dramatisk händelse
I 19 år stannade John W Åström
var ångskonaren Shnayaks strandning
som fyrmästare på Point Sur och famil- vid Point Sur i tjock dimma den 21 juli
jen verkar ha trivts bra. I den fascineran- 1916. Förlusten av detta fartyg ledde till
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att fyrplatsen fick telefon.
Alice och John Åström drabbades av
en stor förlust 1918 när sonen Oscar dör
i tbc. John hade skrivit till sin arbetsgivare US Lighthouse Service och vädjat
om sanatorievård för sonen, men fått
avslag eftersom Oscar inte var anställd
i fyrväsendet.
På Åströms f.d. arbetsplats East
Brother i San Francisco-viken hade John
Stenmark vid 49 års ålder slutat som fyrmästare 1914. Familjen flyttar in till staden Richmond för att börja en ny karriär.
Brita och John öppnar ”The Stenmark
Hotel”. Men det nya livet blir inte långvarigt för Stenmark. Under en resa ombord på ångaren City of Topeka 1915 får
han en hjärtattack och avlider, ej fyllda
50 år. Brita fortsätter hotellrörelsen ytterligare ett par decennier.

Alice Anderson Åström avlider vid 72
års ålder 1935. John lever ytterligare
några år och hinner bland annat uppleva rapporteringen av japanernas attack
av Pearl Harbor i december 1941. Han
lär då ha utbrustit ”Skicka ett telegram
till presidenten. Jag känner fortfarande
Kinesiska sjön som min egen ficka!”. En
månad senare ramlar den gamle fyr- &
sjöbjörnen utför en trappa och dör. Han
var då 85 år gammal.
Mer information:
- EAST BROTHER: Läs mer om fyrplatsen och dess historia på www.ebls.
org (den lokala fyrstiftelsens hemsida).
Här kan man också boka rum på fyren,
en natt i dubbelrum med middag och
frukost kostar från cirka 130 USD per
person. Vissa dagar är det även möjligt
att göra dagsbesök på ön. Man måste ha
bil för att ta sig till överfarten från Point
San Pablo i Richmond.

Epilog i Monterey
Hårt slitna av ett nästan 30-årigt fyrvaktarliv flyttar Alice och John Åström från
Point Sur 1927 - John tog inte pension - POINT SUR: Point Sur är liksom East
förrän han var 70 år! Dom bosätter sig i
Brother en pietetsfullt renoverad fyrplats
Pacific Grove, en av orterna i Monterey- där man försökt bevara miljön som den
området. Alldeles i närheten av Pacific
såg ut kring 1900-1910. Guidade turer
Groves fyrtorn! I grannskapet bor en
året runt (8 USD). Mer information på
person som senare skulle få nobelpriset, fyrens webbplats: www.pointsur.org.
John Steinbeck, då en författare som
höll på att få sitt stora genombrott.

Medlemsavgifter 2006
Enskild medlem bosatt i Sverige
200:Ideell organisation i Sverige
250:Företag/Myndighet i Sverige
1000:Enskild medlem bosatt inom Europa
270 SEK, 30 EUR, 35 US$, GB£ 25
Enskild medlem bosatt utom Europa
300 SEK, 35 EUR, 40 US$, GB£ 30
Medlemsavgift inbetalas på plusgirokonto nummer 1968 420-8.
Medlemmar bosatta utomlands ombedes sända sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett
kuvert till ordföranden och ej betala med check.
Medlemsavgift som betalas efter 1 okt ett år gäller även för nästa år.
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Notis
Några reflexioner kring två artiklar i Blänket 2005:3
Magnus Rietz beskriver renoveringen av Horsstens fiskefyr i Stockholms ytterskärgård. Ett till synes enormt arbete och en massa pengar har tydligen
lagts ner på att återställa fyren till nyskick och den har erhållit en ny färgsättning. Detta gillades inte av Horsstens byalag. De idoga fyrentusiasterna
får nog i det här fallet skylla sig själva: Redan som liten vargunge får man lära
sig att utföra goda gärningar. Ett exempel härpå kan vara att leda en gammal
dam över gatan. Den första åtgärden härvidlag borde naturligtvis vara att fråga
Tanten om hon över huvud taget vill över. Man får förmoda att hon inte ville
och blev störd över att hennes vilja ignorerades. Sedan blev det full snurr på
karusellen!
Jessica Alm berättar trevligt om fyrvännen Fredrik Christiansson på Rådmansö.
Han har till och med byggt en kopia av en klassisk stålkur med TVÅ fyrkaraktärer! (Dessa skall för övrigt beskrivas med karaktären före färgen och periodlängden exempelvis Fl WRG 5 s! Titta på T Holgers´ fantastiska ”studiemodell” på vår hemsida!) Även om Fredriks fyr inte syns från farleden, syns alla
fyrar utanför farleder. Grundidén för sektorfyrar är just denna… Det är många
hänsyn som skall tagas även om fem W inte kan tyckas vara mycket, men för
luftfarkoster syns de oväntat långt. Det är mycket bra, att byggmästaren inte
har några planer på att låta fyren bli en occasfyr.
Min poäng är att fyrar inte får bli ankdammar eller lekstugor. Occas-idén är
mycket god, men får inte bli inkörsport till ”allmänhetens fria åkning”!
Fyrentusiasterna på Horssten får nog ”gilla läget” som man säger i Flottan
och unge (förmodar jag) Fredrik bör bestämma sig för EN karaktär och noga
mäta in sektorerna, så att de logiskt avgränsar företeelser såväl över som under
vattenytan. SjöV hjälpte mig mycket vänligt 1990 och hjälper säkert Fredrik
också. Titta för övrigt gärna på ”Mjörns fyrar” på Fyrsällskapets fina hemsida!
C F Ebeling

www.fyr.org
Du går väl in på Svenska Fyrsällskapets fina hemsida som Bertil Östling ständigt håller uppdaterad. Här får du bl.a. aktuella meddelande om t.ex. nya programpunkter
eller ändringar av befintliga. Mycket kan hända mellan de olika numren av Blänket
och programbladen.
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Utgrunden/Ingrunden
Johnny Apell

Ingrundens fyr i Degerhamn

Foto: Johnny Apell

Den
ursprungliga
lanterninen
i
Utgrundens fyr i södra Kalmar sund är
avvecklad, men har idag ett nytt liv i
Degerhamns hembygdsmuseum med
det nya namnet Ingrunden.
Utgrundens fyr byggdes 1947 och
ersatte det tredje fyrskeppet som markerat det farliga grundflaket mitt i sundet.
Första skeppet lades ut 1866 och var då
ett av Sveriges första fyrskepp. Den nya
kassunen till fyren byggdes i Kalmar och
bogserades ut och sänktes på den förberedda platsen. Fyrtornet byggdes därefter på kassunen. Dåtidens ”high tech” installerades. Den blev en av de första fyrar
som manövrerades och övervakades via
radiostyrning. Radiofyr, mistlur och reservkraftverk installerades. Garpens fyr,
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c:a 4 NM västerut, utanför Bergkvara,
skötte övervakningen. Det ansågs säkrare att radiostyra än att använda kabel.
Om kraftkabeln skulle brista så startade
kraftverket i fyren automatiskt och då
fanns möjlighet att kontrollera fyren
via radio. Som sista reserv fanns gasljus
installerat.
I juli 2003 överläts fyren till vindkraftbolaget Airicole AB, som nu är en
del av E.ON Vind AB. Fyren var nu omringad av vindkraftverk med sina röda
flyghinderljus. Utöver 7 uppförda vindkraftverk planerar E.ON att uppföra ytterligare 24 vindkraftverk i området.
Under december 2003 skänkte
Airicole lanterninen till hembygsdföreningen i Degerhamn. Planer fanns att
bygga en museefyr i anslutning till
Degerhamns hembygdsmuseum. Många
institutioner och sponsorer har hjälpt
till att få detta halvmiljonsprojekt färdigt. Länsstyrelsen, Regionförbundet,
Kommunen, Kalmar Läns Museum,
Ölands
Sparbanksstiftelse,
EU
Projektstöd för utveckling av landsbygden, mer än 30 lokala företag, mer än
40 privatpersoner. Cementa AB har
dragit det tyngsta lasset. Deras resurser
i den intilliggande fabriken har ställt
upp med verkstäder, maskiner och förråd. Många ideella krafter har hjälpt till
under byggandet. Projektledaren, Karin
Westberg och Hembygdsmuseets ordförande, Gun Nordborg har lokalt hållit i
trådarna. Eira och Henry Claesson har
utfört ett enormt arbete med att blästra
och rengöra alla delarna till lanterninen,
samt allmänt varit pådrivande så att projektet kunde slutföras. Alla som bidragit
till projektet är nämnda inom glas och
ram i fyren.

Henry Claesson en av dem som lagt ner
ett oerhört stort arbete på att få lanterninen i ett bra skick.       Foto: Johnny Apell

Efter en byggtid av 6 månader invigdes
fyren med stor festlighet med förtäring
sponsrad av ortens producenter i juli
2004.
Linssystemet en 1000 mm trumlins med topplinser, från Utgrunden, har
museet fått låna av Sjöfartsverket, och
den blinkar idag med sin gamla karaktär LFl 8s 2+(6) med avskärmning mot
sjösidan.
Under fyrlanterninen finnes två
plan med bildutställningar om sjöfart
och näringsliv från södra Öland.
Vid hembygdens dag i juli 2005
så fick fyren sitt namn, INGRUNDEN,
efter en namntävling.

Forskningsstation
Utblicken
Under andra världskriget uppfördes inte mindre än 200 nya fyrar i
svenska farvatten. Åtta av dessa var
bottenfasta fyrar i Kalmarsund.
Utgrundens fyr kom att bli den
sista, den största och den modernaste av dem alla när fyren togs i bruk
1947 och fjärrmanövrerades trådlöst
från Garpens fyrplats.
Under 1960-talet monterades
en helikopterplatta på fyrtoppen.
Fyren byggdes om 2003 och är
nu Sveriges största vindforskningsstation kallad ”Utblicken”, den kommer att utgöra en plats för studier
kring många discipliner från fågel till
fisk, från himmel till hav. Den är en
fast punkt i havet och har en mätmast med högsta höjd på 90 meter
över havet. De två översta våningarna med utsikt över Kalmarsund kan
användas för miljöstudier, havsforskning och mindre konferenser.

Utgrundens fyr, numera forskningsstationen Utblicken.
Foto: Henrik Sjöström

Forskningsstationen är en resurs
för universitet, högskolor, forskare i
Sverige och internationellt.
Utgrundens
funktion
som
sektorfyr kvarstår, men den gamla
fyrlanterninen finns numera på
Inblicken i Degerhamn på Öland.
Göran Dalén
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Till rättelse för sjöfarande – sjömärken som
kulturminnen och vägvisare
Johnny Söderlund

Västra Gräddmanshällans båk syd om Skags udde från 1861 är uppförd i timmer och
mycket välbevarad.                              
          Foto: Johnny Söderlund
Med kajak på skattjakt
Ett av de bästa sätten att komma nära
naturen i vår fantastiska skärgård är att
paddla kajak. Tyst glider man fram i en
lagom fart för att kunna njuta av skönheten, uppleva fågelliv och havets växlingar
från bleke till fräsande vågkammar.
Ännu trevligare blir det om man har
ett intressant mål för sin färd. De senaste
tre åren har mitt mål i de flesta fall varit
ett sjömärke. Anledningen är att jag på
uppdrag av Statens Maritima Museer och
i samarbete med Riksantikvarieämbetet
och Sjöfartsverket arbetat vidare med
projektet ”Sjömärken – en del av vårt
kulturarv”, vilket jag berättat om i ett
tidigare nummer av Blänket.
Efter många hundra timmar i dammiga arkiv har det varit en befrielse att
få ge sig ut på sjön på skattjakt efter
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detta kulturarv. Det har varit lika spännande varje gång jag passerat sista udden
för att kunna konstatera om märket står
kvar och i vilket skick det är. Ibland har
det blivit en besvikelse, när märket varit
dåligt underhållet eller ersatt med ett
modernt märke. Vid andra tillfällen har
jag med glädje konstaterat att ett 150 år
gammat märke står kvar och fortfarande
är i gott skick.
Tusen sjömärken – ett och ett halvt års
heltidsarbete
Projektet är nu avslutat och en omfattande historisk databas, fotografier och
en projektrapport har överlämnats till
Statens Maritima Museer. En stor del av
arbetet har jag genomfört under ett friår
och på min fritid, men genom ett generöst bidrag från Riksantikvarieämbetet

har jag kunnat ta tjänstledigt från mitt
ordinarie arbete för att under 6 månader
2005 avsluta arbetet. Sammanlagt har
jag lagt ner c:a ett och ett halvt års heltidsarbete på projektet.
Databasen omfattar 1073 sjömärken. Arkivuppgifter från Riksarkivet,
Krigsarkivet och Landsarkiven samt
uppgifter ur sjöfartslitteratur från Johan
Månssons Sjöbok 1644 till Svensk Lots
1965 har lagts in för varje sjömärke, vilket gör det möjligt att följa märkenas
utveckling och eventuella förändringar.
Databasen har kompletterats med ritningar från arkiven, äldre fotografier ur
Sjöfartsverkets arkiv och nytagna foton
från platsbesök.
700 sjömil njutning och upplevelser
Jag har naturligtvis inte kunnat besöka
alla sjömärken – vilket inte heller varit
av intresse. Istället har jag valt ut äldre
märken där skicket och utseendet varit
osäkert och där det funnits indikationer
på att det kan vara ett intressant märke.
Sammanlagt har jag hunnit besöka 291
platser från Svinesund till Haparanda
samt i Vänern och Vättern. Jag har kört
c:a 1600 mil och paddlat mer än 700
sjömil. Bilkörningen kunde jag varit utan
men timmarna i kajaken har varit en lisa
för själen och bra motion för kroppen.
Förutom alla vackra sjömärken som
jag fått se, har jag blivit bjuden på kaffe
hos sommargäster, provat saltströmming
i Norrland och fått uppleva en kungsörn
på endast ett par meters avstånd. Vid ett
tillfälle spärrade en hel älgfamilj vägen
mellan mig och ett landfast sjömärke
– de vägrade att flytta på sig så jag fick
vända med oförättat ärende.
På vissa platser har det varit omöjligt att ta sig iland och då har jag tvingats
bedöma skicket och ta ett foto från sittbrunnen i kajaken – en inte helt enkel

manöver om det går lite sjö. De flesta
ställen har dock erbjudit en liten vik som
lämpat sig för landningsmanöver och då
har det ofta blivit en fika i sällskap med
sjömärket och en vacker utsikt.
Sanningen om Saltskärs Käring
Det är inte bara i skärgården man hittar
spännande saker. Även i arkiven kan det
ibland dyka upp något som kan kasta ett
förklarande ljus över sådant som ter sig
lite egendomligt. Som. t.ex. Saltskärs
käring, ett av Bohusläns mera kända sjömärken. Jag gissar att jag inte är ensam
om att ha funderat över denna märkliga
konstruktion – en fyrkantig järnställning
med brädklädsel på ena sidan. Varför
denna ovanliga och helt annorlunda
konstruktion?
Så sitter jag en dag med en av
Lotsstyrelsens gamla liggare över sjömärken. Vid Saltskärs Käring har någon i
marginalen gjort en notering: ”Stommen
är af jern förfärdigad i Frankrike och efter att användas fyrfartyg.”
Den gamla damen kommer alltså
från Frankrike innan hon hamnade på en
klippa i Bohuslän. Dessutom konstruerad för ett fyrfartyg! Att Heidenstam
skulle ha ritat märket, vilket ibland påstås har jag inte funnit några uppgifter
om i arkiven och detta motsägs ju också
av denna nya upptäckt.
Gränskummel firar 100-årsjubileum
Nyligen firades unionsupplösningen med
Norge och den nya Svinesundsbron invigdes. Inte långt från den nya bron, mitt
ute i en oländig och bergig terräng utan
stigar står ett antal gränskummel som
bildar enslinje för att markera gränsen
mellan länderna till sjöss.
Ett av dessa är Bredberget, ett ståtligt, 8 m högt kummel i utmärkt skick.
Kumlet är försett med kungligt emblem
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och är som alla gränskummel numrerat.
Dock är det idag inte synligt från sjön
då skogen runt om vuxit upp. Det tog
mig ett par timmars letande och klättrande i bergen innan jag hittade det – en
sommarstugeägare bodde 150 meter
därifrån och hade ingen aning om att det
fanns ett stort kummel på berget!
Projektet avrapporterat till bl.a. Statens
Maritima Museer
Den 16 november 2005 skedde en avrapportering av projektet till Statens
Maritima Museer, Riksantikvarieämbetet
och Sjöfartsverket. Vid ett möte i
Vasamuseet i Stockholm fick jag tillfälle att demonstrera databasen och
visa ett antal bilder från mina besök vid
sjömärkena.
Det tycks nu finnas en medvetenhet om att det maritima kulturarv som
vi har i form av fyrar och sjömärken är
unikt och väl värt att bevara. Som så
ofta annars lyfts emellertid resursbrister fram som ett skäl till svårigheten
att rädda de sjömärken som bedöms ha
ett bevarandevärde. Jag är inte säker på
att det är så. Kanske finns det resurser
som idag inte används som skulle kunna engageras i detta arbete. Det är min
övertygelse att det finns ett intresse hos
lokala hembygdsföreningar, båtklubbar,
hamnföreningar att överta ansvaret för
många av de sjömärken som fortfarande
används av fritidsbåtar och som är en
del av lokalsamhällets historia. Detta har
redan skett på vissa platser men skulle
kunna ske i ännu större omfattning om
någon arbetade aktivt för detta. Att underhålla sjömärken (bortsett från vissa
större båkar) är inte heller särskilt kostsamt och kräver inte ett så stort tekniskt
kunnande.
Mot bakgrund av detta har jag föreslagit ett pilotprojekt för att under
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Bredbergets gränskummel vid Hogdalsnäset uppfördes 1912 och är det största
av samtliga gränskummel, c:a 8 m högt.

Foto: Johnny Söderlund

nästa år aktivt kontakta sådana ideella
föreningar och försöka väcka intresset
för detta. Statens Maritima Museer har
nappat på idén och kommer att söka
medel hos Riksantikvarieämbetet för
detta. Sjöfartsverket har också uttalat
sig positivt och är beredda att stödja ett
sådant projekt.
Så Ni som läser detta och har en
idé om hur någon lokal förening skulle
kunna ta ansvar för ett kummel eller
stångmärke – hör av Er till mig! Johnny
Söderlund 031-12 20 52 eller johnny.
mona@bredband.net Jag är även intresserad av att få kontakt med föreningar
som redan nu har ansvar för sjömärken
för att ev. någon gång under nästa år
ordna en konferens kring just hur fler
märken ska kunna hitta vägen till sådana
föreningar.

Fyrar och färg
Kenneth Allblom

Fyrar kan visa mer än vad var tolfte man
och en del kvinnor ser. Så många har
ett annorlunda röd - grönt färgseende.
Detta kallas ofta färgblindhet. Fyrar är
ofta trevligt målade i kontrastfärger och
mönster för att man skall se dem lätt
även på dagen. Många lyser med både
rött, grönt och vitt sken.
De flesta med ett annorlunda
färgseende ser många färger men färre
än vanligt. Du kommer kanske ihåg att
skolsköterskan testade ditt färgseende
med hjälp av några prickiga tavlor där
siffror i avvikande färg framträdde.
D. v. s. om du har ett vanligt färgseende.
Annars var många siffror osynliga. Jag
har själv den här situationen och min
regnbåge har tre färger. Det är rött,
gult och blått. De andra smälter liksom
in i övergångarna mellan de tre. Det
annorlunda färgseendet gör så att man
inte ser saker när deras färg smälter
ihop med omgivningen. Även att avgöra
vilken färg något har är många gånger
svårt. Rött, grönt och vitt fyrljus kan
vara knepigt att skilja åt. Lanternor,
information på kartor, elsladdar och
diagram är andra exempel. Mycket i vår
omgivning spelar spratt för oss som har
ett annorlunda färgseende. Vi är 350.000
personer bara i Sverige.
Jag fick en idé för några år sedan
när jag tittade genom glaset från en
trasig lanterna. Det hände saker med
färgerna runt omkring mig. Det här kan
jag använda när jag seglar, tänkte jag!
Efter en del experiment fick jag fram
ett enkelt verktyg som hjälper mig att
navigera säkert både natt och dag. Snart
kom jag underfund med att verktyget

Du kan avgöra färgen när du tittar genom
ett av Seekeys filter där den ena skivan är
grön och den andra röd.
		
Foto: Kenneth Allblom
är väldigt användbart även på land. Så
mycket i vår värld bygger på färg!
När jag läser i Blänket slås jag av
hur man med enkla medel förr lyckades
lotsa sjöfarande rätt. Trots all teknisk
utveckling har det tills nu saknats en
praktisk hjälp för alla s.k. färgblinda. Det
är väldigt roligt att med ett enkelt verktyg
år 2006 kunna öppna en ny värld för den
som har ett annorlunda färgseende. Vill
du veta mer, titta på www.seekey.se eller
kontakta mig. Kenneth Allblom 070 291
1110.
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FAKTA OM FÄRGSEENDE
•
•
•
•
•
•

Var 12:e man och en kvinna på 200 föds med ett annorlunda röd-grönt
färgseende.
Den medfödda förändringen går inte att åtgärda på medicinsk väg.
Problemet är ärftligt på ett sätt som gör att fler män än kvinnor drabbas.
Graden av förändring skiljer mellan olika personer.
Man kan också få problem med färgseendet vid en del sjukdomar t. ex. starr,
diabetes och MS.
Det finns också personer som upplever det svårt att skilja på blå och gröna
nyanser samt ett fåtal personer som har svårt att se blått och gult. Ytterligare
några ser världen bara i gråtoner.

Ett nyöppnat Danskt Fyrhistoriskt Museum i
Gilleleje
Esbjörn Hillberg
Fantastiskt! Man kan bara lyckönska
Danmark för denna gång har dom
slagit oss med många år. Våren 2005
öppnades ett Fyrhistoriskt Museum
på Nakkehoved fyr. Vi besökte det i
augusti på väg till Göteborg efter ett
besök hos Baagø Fyrs Vänner på Fyn.
Museet inryms i den avbemannade
men aktiva västra fyren. Man kan även
besöka den östra koleldade fyren som
är helt restaurerad. Du kan läsa mer om
museet som administreras av Gilleleje
Museum på www.holbo.dk Där finns
alldeles i närheten en trevlig och vad jag
har sett välbesökt fyrrestaurant, www.
restaurantfyrkroen.dk.
När vi var där sommaren 2005
så visste vi att vår programkommitté
från Sydsverige skulle besöka museet
hösten 2005. Jag kan bara gratulera de
som åkte dit. Museet är synnerligen
intressant. Man beskriver Danmarks
fyrhistoria genom många gamla unika
föremål, mycket bra anslag och många
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fina fotografier. Det märks att det är
professionella museemänniskor som har
byggt upp utställningen. Dessutom är
museet lagom stort så att man har tid
att gå igenom det i lugn och ro. Museet
inryms i den västra aktiva fyren på
bottenvåningen där fyrpersonalen bodde
samt på alla 4 våningarna i tornet. Överst
från fyraltanen kan man dessutom på
nära håll beundra den fina linsen av
1:a ordningen som används i fyren idag.
Man kan även gå in i den östra fyren som
ligger precis bredvid restauranten några
hundra meter från den västra fyren.
Museet är öppet 15 maj - 23 oktober
13-16 alla dagar utom tisdagar, inträde
35 dkk. Det är beläget utefter den lilla
kustvägen som går från Helsingör norrut
förbi Hornbæk och till Gilleleje. Några
kilometer innan man kommer fram
till Gilleleje kör man in på den lilla
lokalvägen som heter Fyrvejen. En skylt
där det står Fyrkroen utmärker avfarten.

Nakkehoved Väst där museet nu finns.
Fyren som uppfördes 1772 men byggdes
om flera gånger 1833-1898 är fortfarande
aktiv.                      Foto: Esbjörn Hillberg

Inifrån lanterninen på Nakkehoved Öst.
Den gamla restaurerade kolfyrseldstaden
från 1772. Lanterninen var då inte övertäckt.                       Foto: Esbjörn Hillberg

En liten dansk fyr och en jättestor fransk fyr
Esbjörn Hillberg
För 4-5 år sedan blev jag kontaktad via
email av ett par danskar som var med
i Baagø Fyrs Vänner. De kom några
månader senare förbi Donsö med sin
segelbåt och ville då veta lite mer om
Svenska Fyrsällskapet eftersom det inte
fanns någon större nationell fyrförening
i Danmark och ej heller några lokala fyrföreningar. Vi fick några trevliga timmar
tillsammans innan de fortsatte sin seglats utefter västkusten.
I maj förra året fick jag en inbjudan där det stod att Baagø Fyrs Vänner
hade glädjen att inbjuda ordföranden i
Svenska Fyrsällskapet till en mottagning
på Assens Rådhus fredag 12 augusti kl
11. Till mottagningen där Assens borgmästare presiderade skulle även kom-

ma Jean-Marie Calbet ordföranden i
L’Association pour la Sauvegarde du
Phare de Cordouan i Frankrike samt
ordförande och medlemmar i Baagø
Fyrs Vänner i Danmark.
Baagø är alltså en liten ö c:a 20 minuter med färja från staden Assens i sydvästra hörnet av Fyn. På ön finns en av
Danmarks äldsta fyrar som fortfarande
är i bruk. Fyren visas av en Vänförening
vilken även ordnar utställningar i den.
Efter danskarnas besök på Donsö
hade man startat ett vänskapsutbyte med
en lokal fyrförening i Frankrike som heter Cordouans Bevarandeförening. Man
skulle nu inviga en utställning om fyren
Cordouan på Baagø fyr. Ordföranden i
Cordouans stödföreningen, Jean-Marie
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Baagö fyr från 1846 belägen på ön med
samma namn. Baagö ligger utanför Assen
på Fyn.                    Foto: Esbjörn Hillberg
Calbet, skulle komma upp men man
bad även att jag skulle komma och berätta om Svenska Fyrsällskapet.
I Cordouan inreddes ett rum för
den franske konungen Henrik III när
den byggdes 1584-1611. Den första
fyrlinsen i världen utvecklad av Fresnel
installerades i fyren 1823. Ingen nuvarande fyr har så många utsmyckningar

som Cordouan och fyren kallas av
fransmännen för Fyrarnas Konung eller
Havets Versailles. Den är belägen på ett
rev i havet utanför Bordeaux vid floden
Girondes mynning.
Vi fick alltså en mycket positiv
inbjudan men tidsmässigt var det kanske inte så bra då vi måste köra från
Göteborg kl 05.00 för att hinna ner i tid.
Sedan gick dagen i Assens snabbt med
tal, föredrag, överräckning av presenter,
lunch med borgmästaren, sightseeing,
båttur till Baagø och besök på fyren med
Cordouan-utställningen. Vi övernattade
på bed och breakfast tillsammans med
det franska paret samt 2 danska par och
lärde känna varandra ännu bättre under middagen och frukosten varefter vi
körde upp till Göteborg på lördagen och
besökte det nyöppnade danska fyrmuseet på vägen (se artikel ovan).
Det var en mycket trevlig och intressant dag och man vet aldrig vad som kan
hända genom vår nyfunna kontakt med
en av världens mest unika och vackraste
fyrar. Kanske finns det någon i vår förening som vill ordna en fyrresa någon
gång till Bordeaux-området. Det kanske är möjligt att någon av våra svenska
lokala fyrföreningar vill börja vänskapsutbyte med någon utländsk lokal fyrförening. Har du några roliga idéer om detta
så ring mig.

Notis
Föreningen Väderöarnas lotsutkik har just bildats sedan Fortifikationsverket
tagit beslut om rivning av lotsutkiken på Storö, Väderöarna. Föreningen skall i
första hand hindra rivningen och i andra hand renovera och ta utkiken i bruk.
Utkiken som är från 1931 är en liten byggnad placerad på ben i armerad
betong. Den har ingen praktisk användning längre men är kulturhistoriskt
intressant och en viktig orienteringspunkt i skärgården. Väderöarna har varit bas
för lotsar sedan 350 år och att bevara utkiken betyder mycket historiskt sett.
Föreningen tänker sig att utkiken kan bli museum och också vara intressant
för ornitologer. Även kommersiell verksamhet kan vara tänkbar.
Källa: Ann-Katrin Eklund, Bohusläningen			
Maria Elsby
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Jubileums-VIPP

Esbjörn Hillberg med Jubileums-VIPPen.
Med anledning av att Svenska
Fyrsällskapet i år firar tioårsjubileum
har en särskild utmärkelse instiftats. Vid
Fyrsällskapets årsmöte 2006 kommer således en Jubileums-VIPP att utdelas. Till
mottagare av denna unika utmärkelse
har Svenska Fyrsällskapet valt medlem
nummer ett, tillika grundaren av föreningen Esbjörn Hillberg.
Sällskapet motiverar sitt beslut enligt
följande:
Esbjörn Hillberg har med oförtruten
energi och obändig vitalitet lagt en stabil grund på vilken Fyrsällskapet idag
vilar. Esbjörn har under det gångna decenniet utvecklat sällskapet till vad det
nu är: en förening med över 3000 medlemmar med gemensamt engagemang
för bevarandet av våra svenska fyrar.

Foto: Göran Sernbo

För Esbjörn har ingen uppgift varit
främmande: han har med samma energi
slickat igen tusentals kuvert - och därmed främjat den postala utvecklingen
i Göteborgs södra skärgård – som han
företrätt Sverige i World Lighthouse
Society .
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Esbjörn Hillberg ”Jubileums-VIPP
2006” visa sin uppskattning av hans
omfattande arbetsinsatser och stora engagemang för våra fyrar och för Svenska
Fyrsällskapet. Vår förhoppning är att
Esbjörn ännu i många år kan bidra till
att Fyrsällskapet fortsätter att spela en
viktig roll för den del av det svenska kulturarvet som fyrarna utgör.
Göteborg i mars 2006
        För Svenska Fyrsällskapet
        Hans Rutberg
        Vice ordförande
33

Bengtskär - stor fyr med dramatisk
nutidshistoria
Rolf Karlman

Bengtskärs fyrplats                                                                           Foto: Rolf Karlman
Bengtskär är en liten ö med en mycket
stor fyr som gör imponerande intryck
(se foto) när man kommer med turistbåten m/s Summersea från Hangö. Bland
fyrar i Norden står Bengtskär i särklass.
Den är den högsta av dem alla med sina
52 meter och har dessutom en mycket
dramatisk krigshistoria. År 2006 fyller
fyren 100 år.
Båtturer ordnas dagligen till
Bengtskär sommartid från Hangö. Detta
vid tjänlig väderlek. Fyren har ingen
brygga så vädret måste vara gynnsamt
för att man skall kunna ta sig i land via
landgången från turbåten. Bengtskär
ligger i de komplicerade vattnen där
Finska viken möter Östersjön d.v.s. nära
Estonias haveriplats.
Fyren blev år 2000 utsedd av finländska resejournalister till årets inhemska resmål. Turen till Bengtskär tar c:a 2,5
timmar och ombord serveras fisksoppa
som ingår i resans totalpris på 46 Euro
p.person. En guide finns med på båten
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och berättar om sevärdheter i Hangös
skärgård. Väl framme på Bengtskär övertar lokala guider som ger information på
finska, engelska och svenska.
Det är en majestätisk byggnad som
reser sig på det lilla skäret som man avverkar till fots från norr till söder på tio
minuter.
Planerna på en fyr för att säkra infarten till Hangö tog fart i slutet av 1800talet. När ångfartyget ”Helsingfors” förliste vid Bengtskär nyårsdagen 1905 på
väg från London till Hangö blev det en
signal till ansvariga om att bygget måste
komma igång. Så skedde också 1906.
Arbetare rekryterades från den
åboländska och nyländska skärgården.
448 000 tegel transporterades ut till
Bengtskär. Graniten bröt man på skäret. Arbetet pågick i nio månader från
solens uppgång till dess nedgång. Som
mest var 120 personer sysselsatta med
murningsarbeten. Att det blev ett kvalitetsarbete kan konstateras då fyren höll

för beskjutning 1941 och att renovering
först skall inledas jubileumsåret 2006.
Då skall bl.a. 3 500 meter fogar mellan
stenarna förnyas.
Den 19/12 1906 tändes ljusen i
fyren och snart installerades en mistlur
som hördes på 15 sjömils avstånd.
Den ursprungliga personalen bestod av en fyrmästare, tre fyrvaktare och
en mistlursskötare. Som mest bodde ett
fyrtiotal personer på Bengtskär på 1930talet. Då ordnades också skola för barnen på skäret.
Fyrens storhetsperiod var mellan
1919 och 1939. Under spritförbudsperioden i Finland mellan 1919 och 1932
beordrades fyrpersonalen att rapportera
till kustbevakningen om spritsmugglare
upptäcktes. Det kom dock sällan några
rapporter från Bengtskär. Anledningen
var att många av spritsmugglarna var
vänner med fyrpersonalen.
Fyren var släckt under första världskriget. Detsamma gällde när vinterkriget
bröt ut den 30/11 1939. De flesta i personalen evakuerades till fastlandet.
Den mest dramatiska händelsen i fyrens historia inträffade 26/7 1941 och benämns ”striden om Bengtskär”. Ryssarna
ockuperade (arrenderade) Hangö och
ytterområden sedan fredsslutet i vinterkriget i mars 1940. Bengtskär låg dock
utanför gränsen för Sovjets arrende och
Bengtskär kunde användas av finnarna
för spantning och sedan när striderna
bröt ut på Hangöfronten i fortsättningskrigets inledning i juni 1941 även som
stridlsledningscentral. Röda armé-ledningen i Hangö beslöt att en del skärgårdsöar inklusive Bengtskär skulle besättas. En dimmig natt mellan 25 och 26
juli 1941 landsattes hundra sovjetiska
marinsoldater på sydspetsen av skäret
med uppgift att inta fyren. Bengtskär
försvarades av 32 finländska soldater

under ledning av den 25-årige löjtnanten Fred Luther. Ön förvandlades till ett
blodigt slagfält. Ryssarna avancerade under stora förluster den korta vägen upp
till fyren och intog den första våningen.
Försvararna flydde upp i tornet och lyckades hålla stånd tills finländska förstärkningar nådde fram från det närbelägna
Rosala. I striden om Bengtskär involverades då både marina och flygstridskrafter. Sammantaget stupade 31 soldater
på den finska sidan och 60 på den ryska
i detta fortsättningskrigets största slag
i sydvästra Finland. Fyrtornet blev inte
allvarligt skadat i kulregnet utan stod
som en veritabel granitbunker i pelarform trots striderna i själva tornet med
bl.a. handgranater.
Fyrpersonalen
återvände
till
Bengtskär direkt efter kriget. Fyren renoverades invändigt och återinvigdes
1950. 1968 automatiserades fyren och
fungerar sedan dess obemannad.
Under flera år var Bengtskär i förfall. Genom initiativ från bl.a. Åbo
universitet och privata entreprenörer
kunde fyren öppnas för besökare 1995
och Skärgårdshavet fick en attraktion i
särklass.
Idag fungerar Bengtskär som ett
unikt och attraktivt resmål. I fyren finns
nu museum som både speglar livet på ön
ur fyrpersonalens perspektiv men också
krigshändelserna. Sommartid finns också både café och souvenirbutik, hotell,
konferensanläggning och naturligtvis
bastu. Den som går de 252 trappstegen
upp i tornet har en hisnande utsikt över
Skärgårdshavet. Fyren besöks årligen av
c:a 15.000 besökare.
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Årets VIPP 2006

Fyrens Vänner Nordkoster. Fr.v. Göran och Birgitta Lyth samt Dick och
Carina Andersson                                                           Foto: Göran Sernbo
Svenska Fyrsällskapet har sedan år 2001 varje år delat ut priset ”Årets VIPP” (Very
Important Pharos Person) till enskild person, myndighet, förening eller företag som
gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i
Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1, vilken uttrycker sällskapets ändamål.
Priset har hittills delats ut till:
Leif Lehmann år 2001
Anders Lindström år 2002
Dan Thunman år 2003
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län år 2004
Harry Sellmann år 2005.
Svenska Fyrsällskapets styrelse har beslutat att Årets VIPP 2006, under föreningens
tionde verksamhetsår, skall ges till två organisationer nämligen:
Fyrens Vänner Nordkoster
Pite-Rönnskärs stugägarförening
och har motiverat sitt beslut enligt följande:
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Fyrens Vänner Nordkoster

Fyrens Vänner Nordkoster, som består av Göran och Birgitta Lyth samt Dick
och Carina Andersson, har under flera år oförtröttliga arbetat med att återställa
Nordkosters fyrar och fyrplats. De har restaurerat och reparerat båda fyrarna samt
monterat en nytillverkad lanternin och lins i den ena. Denna fyr har sedan återtänts
efter att ha varit släckt under nästan 100 år. Fyrens vänner har dessutom röjt marken
så att grunden till den ursprungliga fyrplatsbebyggelsen numera är synlig.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Fyrens Vänner Nordkoster ”Årets
VIPP 2006” visa sin uppskattning av deras mycket omfattande arbetsinsatser och
betydande engagemang för dubbelfyrarna på Nordkoster samt för fyrplatsens
överlevnad och skötsel.

Pite-Rönnskärs stugägarförening

Lars Lundholm och Tord Stenberg har tillsammans med alla andra medlemmar
i Pite-Rönnskärs stugägarförening under många år arbetat med att vårda och
levandehålla Pite-Rönnskärs fyr och fyplats. De har dessutom, efter det att den
gamla Heidenstamfyren varit släckt under drygt 30 år, återtänt den från och med
fyrens 100–årsdag den 20 augusti 2005. Fyren är numera en OCCAS fyr vars drift
sköts av Pite-Rönnskärs stugägarförening.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Pite-Rönnskärs stugägarförening
”Årets VIPP 2006” visa sin uppskattning av föreningens mycket omfattande
arbetsinsatser och engagemang för Pite-Rönnskärs fyr samt för fyrplatsens skötsel
och överlevnad.
Göteborg den 18 mars 2006
Styrelsen

Notis
Ekoturism kan rädda fyrhuset

Tillsynsmannen Hans Östbom ser flera alternativ för fyrhuset och övriga byggnader på ön Gran. Tar inte kommunen ansvaret för fyrhuset så river staten det.
Fyrhuset är i dåligt skick och det kostar mycket att rusta upp och underhålla
det. Turistintäkter för att hålla en verksamhet kopplad till fyrhuset betecknas
inte som möjliga. Alternativet till rivning är att någon eller några med känsla
och entusiasm tar över ansvaret för byggnaden. Det har skett bl.a. på Lungö
fyr i Härnösand.
Östbom ser en framtid i högkvalitativ ekoturism för 10-12 naturintresserade per gång. Öns höga naturvärden, säl- och fågelliv, den unika vegetationen
och det utsatta, karga läget skall ge anledning till öbesök. Det finns en både
nationell och internationell publik skriver Östbom.
Källa: Sverker Söderström, Sundsvalls tidning

Insänt av Jan Magnusson
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Fyrarna på Torneträsk
Agge Theander

Skiss över Torneträsk med namnen på rallarlägren mellan de blivande järnvägsstationerna.                                                                                    Teckning: Inger Theander
Längst uppe i norr byggdes kring 1900
den malmbana som LKAB använder för att skeppa malm från Narvik.
Banan går förbi de kända turistorterna
Riksgränsen, Björkliden och Abisko
längs stranden av den stora fjällsjön
Torneträsk. När rallarnas materialväg
från den norska Rombaksfjorden nådde fram till Torneträsks västände 1898,
blev ”Sjumilasjön” den naturliga fortsättningen på transportleden in i Sverige.
Vintertid använde man häst och släde
på isen och sommartid båt från en vik,
som fick namnet Tornehamn.
Från Norge köpte man mindre
båtar som forslades upp färdiga. Man
köpte också material till större båtar,
som sammanfogades på plats. Det var
två ”åttringar” avsedda för tio åror och
två segelslupar s.k. ”listerbåtar”. En åttring eller 8-åring var en 24 – 26 fot lång
nordlandsbåt med råsegel som kunde
ros med åtta åror. Efter 1850, då nätfiske blev lovligt i Lofothavet, växte denna
båttyp till 28 – 34 fot och nu fanns det
rum för 10 åror. Denna kallades först
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för stor-åttring, men benämndes sedan
ofta bara åttring. En listerbåt är en öppen, spetsgattad (spetsig i båda ändar)
och snedseglad båt. Den var ursprung-

Åttring med anor från vikingatiden på
Ofotfjorden. Så här såg det kanske ut
på Torneträsk kring förra sekelskiftet.

Foto: Agge Theander

Fyrställningen vid Tornehamn med Lappporten i Bakgrunden.  Foto: Agge Theander
ligen spririggad men blev efterhand gaffelriggad och den har sitt ursprung från
Lista i södra Norge. ”Listringen” byggdes
i olika storlekar ända upp till en längd av
40 fot. Ibland har nordlandsbåtar med
snedsegel felaktigt kallats för listerbåtar.
Norrmännen som var duktiga sjöfarare
både byggde och seglade båtarna.
På östra udden vid Tornehamn satte
man upp en fyr för att i mörker och dåligt väder leda båtarna in i den rätta, djupa viken. Man satte också upp fyrar på
uddarna Roggenjárga och Gaisenjárga
som vägledning mellan ändpunkterna
Tornehamn och Vuorevardo. Fyrarna bestod av en träställning med en metallkorg
högst upp. I denna placerades troligen
en anordning med acetylengaslåga. Än
idag kan man finna rester av fyrarna ute
på uddarna i Torneträsk. I Tornehamn är
ställningen renoverad och försedd med
en minnesskylt.
På Torneträsk var det under höststormarna mycket svårt att segla och ro
p.g.a. sjöns djupa och lättrörliga vatten.
Därför beslöt man att skaffa en bogserbåt. ”Laila”, som fartyget kallades efter
arbetschefens dotter, var en kraftig båt
som fungerade i alla väder. Till den byggde man en stor pråm för att kunna ta laster av trävirke till hus m.m.. Vid en inspektionstur fick överingenjör Sundberg
syn på pråmen, som inte funnits med i

budgeten. Han beordrade omedelbart
nedtransport till Rombaksfjorden och
försäljning av denna ”tingest”, som han
ansåg obehövlig. Följden blev att man
fick återgå till att bogsera norskbåtarna,
som ju inte var skapta för detta ändamål.
En av segelbåtarna gick under bogsering
till botten med en mängd material.
Hamnarna på Torneträsk låg ofta
mitt på den bansträcka som avdelningsingenjörerna svarade för. Vid de olika
hamnplatserna blev det små samlingar
av hus, ofta med lagerbodar, kafé och
även handelsbod. Mellan Tornehamn
och Vuorevardo var det sex mils båtfärd och denna kostade 5 kronor för
passagerare.
Kari Bremnes, en norsk sångerska
och textskrivare från Narvik, blev förtjust i legenden om rallarkockan ”Svarta
Björn”. Hon satte upp en liten teaterpjäs
där hon själv spelade kockan. Hon funderade en del över att det fanns en fyr
vid rallarlägret i Tornehamn. Jag återger
här hennes förord till sången samt första
versen.

Författaren vid fyrlämningen på udden
Gaisenjárga.
Foto: Olle Åberg
39

stor og djup, og høststorman kunne være
så vanvettig her, at Gud ska vite det va
behøvlig. Om kveldan så æ løkta fra fyret og drømte mæ ut. Langt ut. Lenger
enn malmbanen!”
Sang om fyret ved Tornehamn

Bärgade spant ur Torneträsk efter rallarbåtarna.                    Foto: Agge Theander
”Det var underlig for ei jente vokst opp
med havet, å se et fyr ved en innsjø,
midt på ville fjellet. Men Torneträsk va

De satte det opp på østre odden,
fyret ved Tornehamn
båtan behøvde lys så de ikkje gikk feil
Lasten sku frem over Syvmilssjøen
der vika va farligst for åra og seil
Det var norskan som bygde de båtan
åttring og fembøring mest
På vintern gikk lasten på isen med slede
og hest

Pater Noster Nytt
Maria Elsby
Många har säkert undrat hur det går med Pater Noster. Kommer fyren verkligen
att återuppstå på Hamneskär? Svaret verkar vara ett obetingat JA.
Lanterninen är nu helt klar och kommer i mars att placeras utanför Pharmadule
Emtungas (PHEM) lokaler i Arendal, Göteborg. Större delen av de 385 stagen
är klara. 6-8 man från PHEM arbetar med svetsning och målning och beräknar
att vara färdiga innan sommaren. Fyren skall sedan ihopmonteras och fraktas
ut till Hamneskär för att stå på plats i juni 2007.
På Hamneskär gör man om huvudbyggnaden till en konferensanläggning
för 25 gäster. Bagarstugan blir övernattningsrum. Uthuset kommer att
förvandlas till en enklare konferensdel. Stenkällaren tänker man sig använda
som en mindre mötesplats eller eventuellt som vinkällare.
Ett nytt reningsverk kommer att installeras och husens uppvärmning är
tänkt att ske genom bergvärme. Man har också planer på en ny hamnpir.
Föreningen Pater Nosters Vänner gör ett stort arbete genom att både samla in
pengar och öka sitt medlemsantal. I januari hade man drygt 750 medlemmar.
Källa: Pater Noster Nytt Del 6 från Bohusläns Museum
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Nehleen
Albert Engström
Jag har sällan varit så rädd som förra veckan, då det skulle avgöras om vi skulle få vår
nödvändiga sup till middagen. Jag visste ju att intelligensen skulle segra – hur många
gånger skulle jag upprepa ordet “skulle”? Det börjar störa mig. Jag reste faktiskt ur
landet och hamnade på Gottland*. Men jag var inte säker ändå! Jag ville vara i fred
och fick vara det.
Nästan! Samtidigt med mig låg lotsångaren Stockholm i Fårösund.
Varje sjöman vet att på grundet Flytan öster om Skarvgrundet vid södra inloppet
till Fårösund ligger – eller står – Fårösunds fyr – agaljus, lågan fem meter över
medelvatten. Jag behöver kanske påpeka särskilt att detta slags fyrar sakna bevakning
och tillses i regel bara en gång varannan månad.
Jag kom genom Fårösundshålet som gäst på en lustbåt. Alla människor voro vänliga
och goda mot mig, kanske därför att jag är god och vänlig mot alla människor.
Bland gästerna befann sig en man som såg mycket kufisk ut. En skön man men till
utseendet något korkad. Han var med ett ord litet för vacker för mina maskulina
förhållanden. Jag intresserade mig för mannen och frågade en kurre, vem han månde
vara, denne livaktige passagerare. Ty han talade och stod i som själva fan. Och talade
för förbudet.
– Denne man, svarade den tillfrågade, är kyrkoherde Nehleen i Lärbro.
– Å verkligen? svarade jag. Är det verkligen den kyrkoherde Nehleen, som har rest sig
omkring på Gottland och agiterat för förbud och som befanns innehava motbok?
– Just han. Sådana figurer använda förbudsgubbarna i sin tjänst. Tycker redaktörn om
dem?
– Nej, fy fan! Tillåt mig svära! Men hur kan man heta Nehleen? Är det en sån där
amerikansk figur med rötter i Augustanasynoden? Det finns fina pojkar, den renodlade
humbugen. Tillåter ni att jag lämnar er åt ert öde och presenterar mig för kyrkoherde
Nehleen? Tack!
Jag presenterade mig. Mannen försäkrade mig att han inte var kyrkoherde Nehleen.
Nå – jag skulle i en liknande situation icke ha medgivit faktum. Men karlen intresserade
mig. Ty om han icke var kyrkoherde Nehleen, borde han ha varit kyrkoherde Nehleen
på grund av sin uppsyn och övriga egenskaper. Privatimt är jag fortfarande övertygad
om att han var kyrkoherde Nehleen, en man som trött efter energisk förbudsagitation
vilade sig genom att företa en lustresa runt Gottland.
Vårt samtal blev slappt och slött. Det sackade av akterut. Men jag höll i gav mig fan
på att mannen trots allt var den beryktade kykoherden.
Vi passerade just Fårösunds fyr och mannen begagnade sig av situationen, bytte
samtalsämne och suckade.
– Tänk vilket liv dessa människor måste leva!
-- Vad menar kyrkoherden?
– Jo, fyrbetjäningen här måste föra ett hårt och strävsamt liv. Men vad ser jag? Det
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ligger en båt vid fyren – har det hänt något?
– Antagligen är det spritsmugglare – eller också är det tvättinrättningen i Fårösund.
För det är söndag i morgon och dessa enkla, naiva människor hålla styvt på helgen.
– Det är vackert och ljuvt. Men fyren förfaller mig något för liten för att folk skulle
kunna bo där. Men redaktörn som är gammal sjöman förstår ju det där bättre än jag.
Jag är från Skåne och har egentligen inte reda på sådana här sjöförhållanden.
– Jo, här bor fyrmästarn, fyrvaktarn och två fyrbiträden, alla med sina familjer – – –
– Ja, men hur får de rum?
– De måste tränga ihop sig. Staten har inte råd till mera.
– Ja, men fyren förefaller mig så liten – – –
– Jo, men här får de lära sig att tränga ihop sig.
– Hur många människor bor här?
– Ja, med barnmorskan är det just 26 personer.
– Barnmorskan? ? ?
– Ja, naturligtvis måste de ha barnmorska, ifall något skulle hända - och det händer
rätt ofta.
– Menar redaktörn allvar? Att det finns barnmorska i fyren? ?
– Hur skulle de reda sig annars?
– Nåja, det kan medges! Men alla barnen? Hur, kan de reda sig? Nej, den här
uppgiften förefaller mig överdriven. Var får de mat ifrån?
– Mat!? Snälla kyrkoherden, tror kyrkoherden verkligen att staten är så generös
att den ger dom mat? Å, nej! Di får meta. Varje nyfött barn får ett metspö och
vanligtvis ha de spolmask, det bästa bete som finns. Di fiskar abborrar och lax och
säl.
– Säl? ?
– Just säl. Det är ett slags fisk.
– Det vet jag, men tar de på mask?
– Den tar inte på något annat.
– Högst underbart! Men jag tycker att staten borde ta vara på dessa människor
bättre än de gör. det är upprörande!
– Men tycker kyrkoherden verkligen att det är mera upprörande än att resa omkring
Gottland och agitera för förbudet och samtidigt ha m o t b o k. Jag är fan så mycket
mera upprörd än kykoherden! Säg mig uppriktigt: Hur många motböcker har
kyrkoherden? Jag är icke tidningsman och har inte intresse av att skada er. Vad ni
berättar stannar oss emellan. Hur många motböcker har kykoherden?
– Lovar redaktörn att det stannar oss emellan?
– Naturligtvis!
– 1689
– Är det ett årtal eller antalet motböcker?
– Antalet motböcker.
– Tillåt mig lägga bort tittlarne, Engström, östgöte!
– Nehleen, Lärbro.
– Tack ska du ha!
– Tack själv.
– Men är det verkligen säkert det du här berättat om Fårösunds fyr? Ligger ekan
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verkligen där för att ge dom stärksaker?
– Ja, men samtidigt håller dom på att sätta in gasbehållare och justera solventilen.
– Har nu solen också ventiler och kan betjäningen inte behålla gasen? Ja vi leva i
en underbar tid! Högst underbar! Men där kommer en båt med en flagga – vad
betyder den flaggan?
– Ge mej si, vit cirkel i blått fält – det är en signal som betyder N e j! antagligen
en symbol för Fårösund och Gottland och Sverige och hela världen. Ajö med dej
Nehleen! Jag går ner i penteriet och lagar mej en kaffekask.
Insänt av Bo Östling

Årsmöte 2006
Årsmötet, det nionde i ordningen, hölls i Sjömanskyrkan i Göteborg. Mötet präglades
givetvis av det faktum att föreningen nu firar sitt 10- årsjubileum och att föreningen,
med accelererande medlemstillströmning, nu spräckt 3000 medlemmarsvallen!
Svenska Fyrsällskapets ordförande, Esbjörn Hillberg, inledde mötet och
önskade de närvarande varmt välkomna. Årsmötets formella del avhandlades snabbt.
Glädjande nog visade det sig att tidigare funktionärer står till förfogande för förlängda
ansvarsuppdrag.
Årets VIPP-ceremoni blev något extra. Två föreningar, ”Fyrens vänner Nordkoster”
och ”Pite-Rönnskärs stugägarförening” tilldelades årets VIPP-fyr och Esbjörn Hillberg
underströk i samband med överlämnandet av dessa båda VIPP-fyrar att den lokala
verksamheten är oerhört viktig för fyrsällskapet. Det lokala engagemanget är en
förutsättning om vi skall lyckas med våra ambitioner att tillvarata våra fyrar och göra
dom tillgängliga för en bredare allmänhet.
Efter den traditionella VIPP-ceremonin kunde föreningens sekreterare
Bertil Arvidsson tillkännage att en särskild utmärkelse instiftats med anledning
av fyrsällskapets 10-årsjubileum; en Jubileums-VIPP skall utdelas och Svenska
Fyrsällskapets grundare, medlem nr ett och sällskapets nuvarande ordförande, Esbjörn
Hillberg, fick emottaga modellen av VIPP-fyren, denna gång med guldplakett! I
samband med överlämnandet nämnde sekreteraren även Ulla Hillberg och tackade
henne för hennes betydande insatser under de gångna åren.
Esbjörn bjöd sedan på en spännande tävling där det gällde att namnge tio kända
fyrar. Tävlingen vanns av Göran Sernbo. Avslutningsvis höll Esbjörn ett improviserat
jubileumstal där olika personer som spelat stor roll för Fyrsällskapets framgångar
uppmärksammades och tilldelades ett timglas i mässing som minne.
Kvällens program avslutades av trubaduren Lars-Eric Frendberg som framförde
ett mycket uppskattat potpurri med Evert Taubes kända och ökända visor blandat
med anekdoter från familjen Taubes intressanta levnadsöde.
Gemensam middag med goda ärter och pannkaka med sylt och grädde och
sponsrad punch avslutade ett minnesvärt årsmöte.
Bertil Arvidsson.
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Redaktörens ruta
Tills Blänket kommer ut hoppas jag verkligen att den envist långa vintern
försvunnit och våren gjort sin entré. För mig som redaktör för tidningen har
tiden däremot inte varit lång. Sedan före jul har jag under mer eller mindre
all fritid sysslat och pysslat med Blänket. För ett pyssel är det att få ihop den
rätta kombinationen av artiklar och notiser så att det blir ett välfyllt och informativt nummer där alla kan finna något som är av intresse Om det lyckats är
för mig svårt att säga, det ses bäst genom läsarens öga.
En av de sista dagarna innan materialet skulle gå iväg till tryckeriet kom
det ett brev med ett kort och en kort artikel i. ”Hej! Översänder artikel om
Grans fyrhus. Något för ”Blänket”? Hälsningar Jan Magnusson, Sundsvall.” Vad
glad jag blev! Det är just sådana här korta glimtar från fyrplatser runt om i landet som jag önskat mig så många gånger. Det behöver inte vara så komplicerat,
men ger ändå en bild av vad som händer där just nu. Jag brukar ibland surfa
runt på nätet för att hitta om det skrivits något om fyrar i våra dagstidningar.
Tyvärr räcker tiden inte till för ett regelbundet surfande och det är därför jättebra om ni gör som Jan Magnusson gjorde. Det behöver inte handla om någon stor fyrplats. En liten notis om den lokala fyren går alldeles utmärkt. Den
gör vår ”kartbild” över vad som händer med de svenska fyrarna tydligare. Det
behöver inte ens vara svenska fyrar även utländska kan vara av intresse, men
då kanske en något större och välbekant fyr.
Det som kanske ändå ligger mig varmast om hjärtat är berättelserna från
förr. Hur man levde på de olika fyrplatserna medan dessa fortfarande var bemannade. Bemannade fyrplatser kommer med största säkerhet inte tillbaka
och därför är det otroligt angeläget och värdefullt att bevara kunskapen om
livet på våra utposter. Det kan vara självupplevt eller genom hörsägen. Gamla
fyrplatsbilder är av största intresse där man t.ex. kan följa fyrens eventuella
olika ombyggnadsfaser. Hur fyrvaktarbostäderna förändrats med tiden är också intressant.
Något som jag ofta undrat över är, vad blev det av fyrvaktarbarnen som
vuxit upp på en enslig fyrplats. Valde de samma eller något näraliggande yrke
eller valde de något helt annat att ägna sig åt i livet. En del föredrag och artiklar har ju indirekt givit svar på frågan, men det skulle vara roligt att veta mera.
Längtar man tillbaka eller vill man aldrig mera sätta sin fot på en fyr?
Vad ni än väljer att skicka in så befrämjar det mångfalden. Gammalt, nytt,
tekniskt allt är välkommet!
Maria Elsby
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Svenska Fyrsällskapet

Plusgirokonto nummer 1968 420-8 Fax: 031-970623
Hemsida: www.fyr.org    e-post: esbjorn@hillberg.com

Styrelse

Ordf.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör
Klubbmäst.
Infoansvarig

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Hans Rutberg, Karl Dahlgrensgatan 9, 581 82 Linköping, tel 013-103585
Bertil Arvidsson, Källviksvägen 13, 421 66 Västra Frölunda, tel 031-281313
Margret Mårtensson, Indigogatan 9, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-288456
Göran Säll, Guldringen 17, 426 52 Västra Frölunda, tel 031-295711
Bo Östling, Spårgatan 2, 590 80 Södra Vi, tel 0492-18051
Monica Gillisson, Kolonigatan 9E, 413 21 Göteborg, tel 031-182047
Ulf Schloss, Sten Stures väg 9, 131 47 Nacka, tel 08-716 7492
Joakim Söderberg, Juniskärsvägen 163, 862 91 Kvissleby, 0702-150362

Webmaster
Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel 08-761 6109,
e-mail: bertil_oestling@glocalnet.net

Redaktionskommitté
Redaktör

Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 Jämjö, tel 0455-50021
Lars Eléhn, G. Örnäsgatan 20, 662 31 Åmål, tel 0532-71854
Leif Elsby, Terrassvägen 3 Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel 0611-18790
Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel 018-303932

Programkommitté Stockholm
Sammank.

Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-665 1118
Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 Öregrund, tel 0173-36207
Ulla Ericson, Folkungagatan 104 2tr., 116 30 Stockholm, tel 08-640 1730
Annika Fransén, Bondegatan 7, 116 32 Stockholm, tel 08-694 9311
Ulf Schloss, Sten Stures väg 9, 131 47 Nacka, tel 08-716 7492
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel.08-5715 3453
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel 08-5302 3810

Programkommitté Västkust
Sammank.

Marie Tilosius, Båtman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Ingvar Dyberg, Sjöfartsverket, Box 949, 461 29 Trollhättan, tel 0520-472200
Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel 031-972148
Rune Johansson, Stamsjövägen 32, 443 39 Lerum, tel 0302-12404
Mirja Lappalainen, Allhelgonagatan 3, 415 13 Göteborg, tel 031-468677
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
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Programkommitté Sydsverige
Sammank.

Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel 046-141436
Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel 0410-29099
Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel 040-464860
Ingvar Skaneland, Tenorgränden 9, 224 68 Lund, tel 046-149176
Håkan Thyberg, Falsterbovägen 39 B, 239 33 Skanör, tel 040-473065

Programkommitté Gotland
Sammank.

Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel 0498-271523
Lars Flemström, Box 119, 620 16 Ljugarn, tel 0498-493085
Ingvar Persson, Jungmansg.193, 621 52 Visby, tel 0498-34107
Göran Storm, Mörtvätsvägen 23, 620 30 Slite, tel 0498-220098
Eva Östman, Hässle Östergarn, 620 16 Ljugarn, tel 0498-52231

Återtändningskommitté OCCAS
Sammank.

Magnus Rietz, Box 1195, 131 26 Nacka Strand, tel 08-601 9540
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel.08-5715 3453

Övriga funktionärer

Revisor
Revisor
Rev.supp.
Rev.supp.adj.
Valbered.
Valbered.
Valbered.

Rune Johansson, Stamsjövägen 32, 443 39 Lerum, tel 0302-12404
Lars Ledelius, Sjöbacken 4, 427 37 Billdal, tel 031-911642
Erik Nordström, Liaholm 2204, 310 60 Ullared, tel 0346-39091
Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, tel 031-912519
Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel 0300-60310
Leif Lehmann, Linnegatan 47, 413 08 Göteborg, tel 031-244810
Gustav Westerlund, Fregattvägen 13, 181 37 Lidingö, tel 08-765 4310

Restexemplar av Blänket säljes
Vi har kommit ut med 2 nummber av vår tidning Blänket varje år sedan 1997 och
vår Årsbok (matrikel, etc.) sedan 1998. Det finns restexemplar kvar av nedanstående
nummer vilka vi kan sälja för 30:- per styck inkl. porto och kuvert. Om du önskar
fler nummer kan portot bli lägre.
Blänket nr

Antal ex `

Årsbok		

Antal ex

2000:1		
22		
2000:2		
21		
1999		
8
2002:2		
4		
2000		
2
2003:1		
33		
2001		
5
2003:2		
31		
2002		
36
2004:1		
52		
2003		
82
2004:2		
140		
2004
2005:1		
1
Kontakta Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com om du är intresserad.
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Fyrresa till Östgöta- och Sörmlandsskärgårdarna
1-3 sept. 2006 - med buss och båt
Start fredag 1sept. kl 07.00 från Nils Ericssonterminalen/Kruthusgatan, Göteborg
för bussfärd till Västervik Från hamnen i Västervik färdas vi med M/S Freden ut till
Idö känt bl.a. för sitt ålfiske. Efter lunch besöker den gamla lotsutkiken + museet.
Nästa stopp blir på fyren ”Storkläppen”, varefter vi fortsätter i den vackra Tjusts
skärgård till Häradskär. Vår medlem Kenneth Magnusson - som bor på ön - tar hand
om oss och visar den gamla Heidenstamfyren. Via Harstena i Grytskärgårdens yttre
arkipelag når vi Sanden - ett litet fiskarsamhälle på Gränsö i St Anna skärgård där
vi övernattar. Sjömärken/platser som vi passerat under dagen: Spårö Båk, Sladö Ask,
Städsholmen, Väderskär, Jungfrusund
Lördag kl. 08.30 förflyttar vi oss med buss till Oxelösund varifrån vi transporteras
ut till Hävringe (c:a 1½ tim. färd). Efter visning av fyren där lägger vi c:a kl. 14.00
till vid Femörehuvud (Oxelösunds utkant) med fyr och det kända Femörefortet - det
kustbatteri som röjdes av spionen Stig Bergling under ”det kalla krigets” dagar. Här
får vi en guidad visning av ordf. i intresseföreningen, Tom Linder. C:a. kl. 19.00 når
vi Trosa, där vi övernattar. På kvällen gör vi en kort, guidad stadspromenad.
Söndag kl. 08.30 går vi ombord på Landsortstrafikens M/S Tuva för färd till Landsort.
Via Hänö går vi mot Bokö med fyren Julafton (kort landstigning). Färden fortsätter
över Yttre Hållsfjärden. Vi passerar många ledfyrar bl.a. Askenskallen, Skvallran,
Rökogrunds fyr, Tilljanders knallt. C:a kl 10.15 når vi Landsort. Här möts vi av en
”riktig Landsortsexpert”: pensionerade mästerlotsen Björn Öberg, som guidar oss runt
med bl.a.uppstigning i fyren. Återresan följer Södertäljeleden, där många småfyrar
passeras bl.a. Rökogrund, Fifång, Golklubb och Svarthäll. C:a kl 15.30 är vi tillbaka
i Trosa och påbörjar hemfärden. I Ödeshög stannar vi för avslutningsmiddag C:a kl.
23.00 är vi tillbaka i Göteborg.
Pris: 4200 kr vid 45 betalande deltagare i dubbelrum (enkelrum 4800 kr)
På vägen intar vi ett stort antal välsmakande måltider. Allt enligt ovanstående
program ingår - förutom drycker.
OBS! Besöken ute på fyrplatserna kräver lämpligt väder, varför programmet kan
bli ändrat.
Information – se www.fyr.org och www.borjemo.nu (program+karta)
Reseledare och ansvarig för resan: Börje Moberg
OBS! Nytt tel.nr. 0300/60224 borje.mo@telia.com 0708/195865
Bindande anmälan före 1 juni */genom telefonkontakt och insättande av
anmälningsavgiften 2500 kr på postgiro 1719876-3. Slutbetalning senast 1 augusti.
V.v. meddela påstigningsplats
*/ Därefter erbjuds icke medlemmar följa med.
OBS! Begränsat antal platser!
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Deltagarna i den sköna
utflykten till Nidingen den
14 aug 2005 fick bekanta sig
med en tornfalk i ornitologen
Uno Ungers hand.
Foto: Gudrun Linn

