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Landet runt forts.
Gälleudde - utdrag ur TTELA, Jan Björk
I april 2007 tillkännagav Sjöfartsverket att man vill riva den drygt 100 år gamla fyren
Gälleudde i Vänern och ersätta den med en 15 m hög fackverksmast i stål med en
fyrlampa i toppen. Stadsarkitekten Magnus Wångblad har sedan dess kämpat för att
fyren skall kunna bevaras. Han anser att en rivning av fyren bl.a. vore en utarmning av
kulturmiljön. På fyrplatsen ﬁnns också en praktiskt taget intakt mistlursansläggning
som är unik i Sverige.
Sedan Sjöfartsverket i slutet av november meddelade att fastigheten skall säljas
på öppna marknaden har länsstyrelsen skjutit till pengar för att utreda om det går att
bevara fyren. I början av april kommer byggnadsnämnden att ta ställning till om man
skall göra en detaljplan för området kring Gälleudde. Ett av syftena med ett sådant
planförslag är att byggnaderna och naturmiljön skall bevaras.
Diskussioner har förts mellan kommunen, länsstyrelsen, Västarvet (regionens
museiorganisation) och Sjöfartsverket. Ambitionen är i första hand att ideella krafter
skall ta över.
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Ordförandens sektor
Jag har tyvärr lärt mig att det inte är helt
lätt för en ideell förening (även om vi är
världens, per innevånare, största fyrförening) att få något gehör från en statlig
myndighet eller från Sveriges folkvalda
regering när Sjöfartsverket (SjöV) nu
önskar dra in c:a 25 fyrar. Då skall man
samtidigt betänka att den protestvåg
som svepte fram efter Sveriges kuster
från föreningar, i tidningar, radio och på
TV borde ha hjälpt oss. Förutom alla
fyrföreningar protesterade Sjösportens
Samarbetsdelegation (c:a 700.000 medlemmar), lokala båtklubbar, Sveriges Fiskares Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund (c:a 480.000 medlemmar), flera
kommuner, mängder av privatpersoner
och även riksdagspolitiker Cecilia Wigström mot alla indragningar. Dessutom
skrev Sveriges Redareförening i sitt remissvar (trots att de kräver att SjöV skall
reducera sina kostnader för sjöfarten)
att: ”de delar regeringens och riksdagens
uppfattning att viktiga delar av det kulturhistoriska arvet i skärgården ska bevaras
åt eftervärlden, d.v.s. den nautiska bedömningen måste göras i samklang med den
kulturhistoriska bedömningen.” De säger
också att: ”det är till exempel viktigt att
fyrarna inte tas ur drift och får förfalla,
vilket i ett senare skede kan innebära stora
extrakostnader om fyrarna av kulturhistoriska skäl ska återställas.” Gissningsvis
är minst 2 millioner svenskar emot att
SjöV lägger ner och drar in fyrar för att
årligen spara ett par millioner!
Man kan tycka att det är konstigt
att ett land som Sverige, som anses vara
en av världens fem främsta fyrnationer,
inte har råd att bevara sina fyrplatser.
Dessa utgör ett unikt maritimt kulturarv som aldrig kommer att kunna ersättas om man låter dem förfalla. Vad vore
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mer naturligt än att vårda kulturarvet
och samtidigt bibehålla sjösäkerheten
för landets c:a 500.000 fritidsbåtar. Den
bästa lösningen vore naturligtvis att låta
Sjöfartsverket fortsätta med skötseln av
landets fyrar speciellt om det som de säger endast kostar ett par millioner per
år. De kunde kanske göra motsvarande
besparing inom ett mindre känsligt område eller ansöka om ett årligt stats-/kulturbidrag på 2 millioner från regeringen
för att underhålla och bevara landets
kulturarv.
Ett annat alternativ är att starta en
Nationell Fyrstiftelse. Fyrsällskapet har
arbetat med detta sedan några år och
kom en bra bit på vägen efter möten och
diskussioner med kulturdepartementet,
Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk. Fyrarna skulle då, när SjöV
inte behövde dem, överföras till en Nationell Fyrstiftelse för att sedan skötas av
lokala föreningar/stiftelser som i sin tur
kunde få bidrag från den Nationella Fyrstiftelsen. Efter flera positiva möten med
de olika parterna försenades projektet på
grund av att Fastighetsverket troligtvis
blev oroade av att det skulle kosta dem
pengar trots att vi hela tiden sagt att
stiftelsen skall finansieras genom bidrag
från det privata näringslivet. Så blev det
val, byte av regering och statssekreterare
och därefter har vi inte fått gehör för vår
idé från den nya regeringen. Vi tycker att
det borde vara i regeringens intresse att
privatisera, rädda och bevara fyrar genom att överföra dem till en Nationell
Fyrstiftelse speciellt när riksdagen har
fastställt flera kulturmål där fyrar ingår.
Ett annat alternativ är att fyrar
överförs till andra myndigheter, kommuner, lokala fyrföreningar/stiftelser,
hembygdsföreningar eller båtklubbar.

Dessa bör då vid övertagandet få ett icke
oväsentligt bidrag från SjöV för att täcka
SjöV:s eftersatta underhåll. SjöV försöker dock att, efter vår rekommendation,
överföra fyrar till lokala föreningar, men
man måste då vara helt säker på att en
förening är livskraftig så att den kan ta
över ansvaret för att fyren underhålls
och förblir tänd även i framtiden. En
Nationell Fyrstiftelse i kombination med
lokala föreningar borde vara det bästa alternativet när inte SjöV anser sig ha råd
att behålla fyrar. Men, som jag sagt tidigare, så verkar det tyvärr ta tid att starta
Fyrstiftelsen varför ett annat ägaralternativ kan vara nödvändigt tills vidare. Jag
blir dock avundsjuk men samtidigt glad
när jag ser hur mycket andra länders
myndigheter och regeringar (t.ex. Norge
och England) gör för bevarandet av sina
fyrar jämfört med vad som sker i Sverige.
Här ligger verkligen Sveriges Regering
och Sjöfartsverk helt i lä!
Efter alla besvikelser är det slutligen trevligt att nämna något positivt
som händer på lokal fyrbevarandenivå.
Fortverket har sedan flera år tänkt riva
bebyggelsen på Grans fyrplats, belägen
på en ö i Nordanstigs kommun i Häl-

singland. Nu efter c:a 5 års diskussioner
har kommunen beslutat att förhandla
med Fortverket om att ta över fyrplatsen, rusta upp den och använda den som
turistmål. Heder åt en sådan kommun
som inte ger upp utan försöker rädda en
av Hälsinglands tre f.d. bemannade fyrplatser och därigenom bevara en viktig
del av kommunens historia.
Så slutligen ett par vädjande till alla
medlemmar:
1. Om ni känner några riksdagsmän,
kontakta dem och försök påverka
dem i fyrbevarandefrågan. Informera även oss i styrelsen om vad som
händer med er lokala fyr.
2. Som vi sagt flera gånger tidigare
vill vi också starta fler lokala programkommittéer men vi behöver
då medlemmar som engagerar sig
lokalt. Tänkbara platser kunde
vara Umeå, Härnösand/Sundsvall,
Kalmar och Karlstad. Om du bor
i någon av dessa städer kan du väl
kontakta mig, så kan vi prata vidare
för vi behöver lokal hjälp för att bli
ännu starkare.
Esbjörn, Donsö 2008-02-29

Efterlysning, vi vill göra en Svensk fyrfilm!

Det finns mycket bra rätt nya filmer om andra länders fyrar, men det finns inga
moderna filmer om svenska fyrar och svensk fyrhistoria. Vi har flera gånger varit i
kontakt med olika svenska TV-kanaler men de är tyvärr inte speciellt intresserade
av att göra ett eller flera program om svenska fyrar.
Nu vill vi pröva en annan lösning och frågar därför om det finns någon bland
alla våra medlemmar som antingen är filmfotograf eller har andra kunskaper
inom film-/videoområdet. Kanske skulle vi tillsammans på något sätt kunna göra
en eller flera filmer om det inte är vansinnigt dyrt. Det kanske även är möjligt
att finna några sponsorer, men då behöver vi din erfarenhet så att vi kan göra en
projektbeskrivning.
Kontakta mig om detta är ditt område och om du tror att du kan hjälpa till.
						

Esbjörn Hillberg
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Örskärsolyckan, julen 1877
I årtionden en mörk skugga över Roslagen
Mats Carlsson Lénart

Sannolikt var det ungefär här, vid udden Ugglan på norra Gräsö, som
skötbåten med de 15 örskärsborna förliste på juldagen 1877. Men
ingen vet helt säkert var. Det fanns inga överlevande och inga vittnen.
Foto: Mats Carlsson Lénart

För drygt 130 år sen – på juldagen 1877 drabbades den svenska lots- och
fyrvaktarkåren av den värsta katastrofen i sin historia. 15 personer, alla med
anknytning till Örskärs lots- och fyrplats omkom på hemväg från julottan i Gräsö
kyrka.
På 1870-talet blomstrade det lilla ösamhället Örskär norr om Gräsö. Ön var
rena vildmarken när Sveriges andra fyrplats anlades där år 1687. Cirka 50 år
senare, år 1740, byggdes den nuvarande,
imponerande Hårleman-fyren. På den tiden bodde på ön endast fyrpersonal. På
1830-talet öppnades Väddö kanal och
många fartyg började välja denna lugna
och säkra väg innanför Gräsö och Väddö i stället för att gå ute i Kvarken och
Ålands hav. I samband med att kanaltra-

6

fiken inleddes fick Örskär även lotsplats
och fyrvaktarfamiljerna fick sällskap av
lotsar och deras familjer. Befolkningen
ökade markant på 1800-talet och till
Örskär flyttade då inte bara statstjänare
utan även fiskar- och sjömansfamiljer.
Men trots expansionen var Örskär fortfarande en utkant i både Gräsö socken
och i Roslagen som område. Örskärsbor
brukade kallas ”örsar” och ansågs även i
en utpräglad skärgårdsbygd som denna
vara bosatta på en ovanligt isolerad ö.

Örskärs fyrplats med sin imponerande fyr från 1740, fotograferad 1899.
Platsens tre fyrvaktarfamiljer miste sammanlagt åtta medlemmar i den tragiska
Arkiv: Sjöfartsverket
olyckan på juldagen 1877.
Uppåtkurva bröts
År 1877 var antalet invånare på ön större än någonsin tidigare, nästan 70 personer. Men just 1877 skulle bli ett ödesår
för Örskär och ungefär 50 års positiv
utveckling skulle brytas. Under slutet av
1800-talet gick flyttlassen från ön, ofta
till andra delar av Gräsö socken som då,
kring förra sekelskiftet, stod på sin middagshöjd med ungefär 1400 invånare ungefär dubbelt så många som idag.
Bakslaget som för många årtionden
la en tung skugga över Örskär kom på
juldagen 1877. Detta år var havet öppet
ännu vid jultid vilket var ovanligt. Det
öppna vattnet lockade örsarna att fara
till julottan - sockenkyrkan i Gräsö låg
mer än 20 kilometer söder om Örskär.
16 av de 70 invånarna anmälde sig
till färden. Det fanns egentligen ingen
båt på ön stor nog att rymma så många
personer men det var svårt att neka någon att följa med, enligt en skildring som
skrevs till 50-årsminnet av olyckan 1927
av en person som vid tiden för dramat

var barn på Örskär. Skildringen publicerades i Östhammars Tidning.
Ungt och raskt folk
Alla anmälda resenärer fick order att
klockan tolv på julnatten vara samlade
vid bryggan för avfärd. Före avfärden
diskuterades vilken väg man skulle segla
till kyrkan, antingen den vanliga vägen
till Gräsö kyrka och Öregrunds stad,
d.v.s. genom Öregrundsgrepen eller på
utsidan av Gräsön, genom den milsvida
skärgården mellan den stora ön och det
öppna havet. Tecken på annalkande västlig blåst eller till och med storm gjorde
att man till slut valde det senare, östliga,
alternativet - trots att det skulle innebära ett par kilometers vandring över ön
till kyrka.
De som for till julottan var fyrmästaren Erik Olof Alm 45 år som blivit fyrmästare på Örskär redan i 20-årsåldern
och hans bror, fyrvaktaren Petter Alm 43
som arbetat nästan lika länge. Båda två
var födda och uppvuxna på Örskär där
7

Carl Johan Gräsman (1870-1943) var
sju år när han miste både far och mor
i Örskärsolyckan. Trots det riskabla
fyrlivet blev både han och hans bror
fyrmästare – Carl Johan förde i 21 år
befälet på Grundkallens fyrskepp.
Fotoarkiv: Ingrid Rydén, Öregrund

fadern i decennier var fyrmästare. Erik
Olof Alm hade med sin 13-årige son
Teodor medan Petter hade sällskap av
sin maka Stina Karin 32. Deras två små
pojkar Alfred och Adolf var dock kvar
hemma på Örskär där fyrmästarens hustru Anna Karin Alm tog hand om dem,
tillsammans med sina tre egna döttrar.
Vidare var det tre av fyrbiträdet Högströms barn; kronolotsen Magnus Högström 29 med sin hustru Johanna 29,
jungfrun Greta Stina Högström 25 och
sjömannen Johan Högström 22. Fyrbiträdet själv fick dock stanna hemma för
att sköta fyren under sina två kollegors
julotteseglats. Han och hans hustru fick
också ta hand om Magnus och Johannas två små pojkar Johan och Karl. Pigan Erika Eriksson 21 var också med i
8

båten, hon tjänade i lotsfamiljen Söderlund och var den enda medlemmen i sitt
hushåll som följde med. Sjömannen Karl
Storman 19 var också den ende från sin
familj, båtsmannen Stormans. Och slutligen var det sex medlemmar av familjen
Gräsman; tre barn till den gamle lotsen
Anders Gräsman - dottern Anna Greta
Gräsman 16, kronolotsen Lars Gräsman
26 och hans jämnåriga hustru Karolina,
sjömannen Carl Gräsman 24 och fiskaren Janne Gräsman 33 med makan Lovisa som fyllde 35 denna vardande juldag.
Janne och Lovisa hade fem små barn
som fick stanna hemma med barnvakt
när far och mor åkte till julottan
Sammanlagt sexton personer var det
som i nattmörkret seglade bort från det
trygga skenet av Örskärs fyr. Ingen utom
en av dem skulle någonsin mer få återse
den ö där de hade sina hem och där de
flesta av dem fötts och vuxit upp.
Mardröm vid altaret
Färden till kyrkan gick mycket bra även
om det som väntat blåste upp något från
väster under resans gång. När sällskapet
från Örskär nådde fram till den lilla röda
träkyrkan var den fullsatt men örsarna
erbjöds av sockenprästen, komminister
Nyberg, att sitta runt altarringen. Det
blev en stämningsfull julotta med evangeliet och de klassiska psalmerna. Men
en av örsarna runt altarringen hade en
obehaglig upplevelse under julottan.
Det var Karolina Gräsman som när
hon satt och tänkte på sitt eget bröllop
just i denna kyrka två år tidigare råkade
slumra till. Men de behagliga minnena
från sitt livs dittills lyckligaste ögonblick
övergick i sömnen till en mardröm där
hon kämpade för livet i iskallt vatten.
När hon förskräckt vaknade till igen var
hon mycket tveksam till att följa med i
båten tillbaks till Örskär igen.

Ur Svensk Lots- och Fyrtidning 1927

Efter julottans slut var det fortfarande
mörkt ute och örsarna började bege sig
hemåt. Karolina Gräsman ville helst gå
de över två milen upp till Örskärssund
men övertalades till sist av sin make att
följa med i båten.
När det 16 personer stora sällskapet
nådde båten vid havet på Gräsöns östra
sida hade det börjat blåsa ordentligt och
vågorna var vita. Men männen i sällskapet var styvt sjöfolk: kronolotsar och fyrvaktare, och vana vid hårdare väder än
så. Under seglatsen var det dock många
i sällskapet som började frysa och därför
sattes kvinnorna i land vid Östermörtarö
för att därifrån gå upp till Norrboda by
där flera av dem hade släktingar.
Togs av snöstorm?
I Norrboda återförenades hela gruppen

igen. Alla örsarna bjöds in i byns gårdar
och Norrboda-familjerna försöker övertyga folket från grannön att inte ge sig
ut i urvädret igen utan i stället övernatta
och vänta till annandagen med den sista
lilla biten av hemfärden. Men örsarna
ville hem till sina anhöriga, dessutom
måste fyrbiträdet ha avlösning. Ungefär
vid 12-tiden på dagen lämnade Örskärsborna Norrboda och det var sista gången
de sågs i livet. Men Karolina Gräsman
hade inte kunnat släppa den obehagliga
synen i drömmen under julottan och nu
vägrade hon hårdnackat gå i båten, trots
att hennes make kronolotsen var en av
de sjövana som skulle segla den.
Vad som sedan hände vet ingen.
Överlevande och vittnen till den olycka
som inträffade saknades. Den vanligaste
teorin är att båten och dess ombordva9

I den s.k. Örskärsgraven på Gräsö kyrkogård vilar 14 av de 15 som omkom i
Örskärsolyckan. Den femtonde, kronolotsen Lars Gräsman, flöt med isen ända bort till
Åland där han fick sin sista vila på Geta kyrkogård.
Foto: Mats Carlsson Lénart

rande överraskats av stormbyar med snö
just när de rundade det mest utsatta
stället under hela färden, den udde som
än idag heter Ugglan. Innan man hunnit
reva seglen hade vindarna vält båten och
de 15 ombord hade inte en chans i det
iskalla vattnet.
Surrad vid masten
Hemma på Örskär var det ingen på juldagen som saknade sina julottefarare så
pass mycket att de gick ut för att spana
och leta. Man antog att de sina, på grund
av vädret, stannat över natten på Gräsö.
Chocken kom vid lunchtid på Annandagen när ett par män från Norrboda kom
över sundet till Örskär och berättade att
skötbåten från Örskär seglat mot hemön
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redan på juldagseftermiddagen. Då stod
det klart att något fasansfullt sannolikt
måste ha inträffat. Ett uppbåd samlades
raskt ihop och inom några timmar hade
såväl resterna av båten som fem kroppar
hittats. Karl Gräsman var den som påträffades först. Han hade surrat fast sig vid
båtens avslitna mast, kanske i förhoppning om att på det viset kunna hålla sig
flytande. I sin högra arm höll han ända
in i döden fyrmästare Alms 12-årige son
Teodor, den yngste som omkom.
Svägerskorna Johanna och AnnaGreta Högström påträffades hårt omslingrade om varann, i ett sista desperat
försök att inte möta slutet ensamma.

Tusentals på begravning
Fram till nyårsafton 1877 återfanns sammanlagt åtta av de femton saknade efter
olyckan. På nyårsdagen begrovs dessa
åtta i en begravning som utan jämförelse
måste ha varit den mest spektakulära
ceremonin i hela Gräsö sockens historia.
Liktåget utgick från Örskärssund och
Norrboda med 28 hästar och en redan
från början mycket stor människoskara
blev bara större och större ju längre ner
mot Gräsö kyrka processionen kom.
Enligt Gefle-Posten övervarades begravningen av flera tusen människor, förutom
i princip samtliga gräsöbor, större delen
av befolkningen i Öregrunds stad samt
många hundra från andra grannsocknar.
De åtta olycksoffren nedsänktes i en stor
gemensam grav mitt på kyrkogården,
”under gråt, suckar och veklagan” från de
anhöriga. Flera kvinnor svimmade. Den
gamle lotsen Gräsman som förlorade
fyra barn i olyckan lär ha varit nära att
falla ner i massgraven men räddades av
ett par framskyndade unga män, enligt
Gefle-Postens referat av händelsen.
Levde 54 år till
”Örskärsgraven” på Gräsö kyrkogård
fylldes under våren och sommaren 1878
på med ytterligare sex kroppar, allt eftersom de påträffades. Av olycksoffren
var det bara kronolotsen Lars Gräsman
som inte hamnade i denna märkliga
grav. Hans kropp påträffades sent på våren 1878, vid Geta på norra Åland (dit
kroppen tros ha drivit med isen) och
Lars Gräsman fick sitt sista vilorum på
Geta kyrkogård.
Lars Gräsmans änka Karolina, som
genom sin bergfasta envishet, överlevde
örskärsbornas tragiska julottefärd 1877,
bodde efter olyckan kvar på Örskär där
hon sökte tröst hos sin svåger Anders
Petter Gräsman. Han hade varit fyrvak-

tare på Grundkallens fyrskepp men när
två av tre i Örskärs fyrpersonal omkom
i olyckan fick han möjlighet till förflyttning till sin hemö. Mot slutet av sommaren 1878 var Karolina gravid och i mars
1879 gifte hon sig med Anders Petter.
Två månader senare föddes deras dotter Brita. Men Anders Petter dog redan
1886, bara 37 år gammal och Karolina
blev änka igen. Då lämnade hon Örskär
för gott och flyttade med sin dotter in
till sin hembygd i Norrboda på Gräsö
där hon 1890 gifte sig för tredje gången,
med bonden Magnus Jansson.
Karolina Gräsman Jansson levde
hela 54 år efter olyckan och dog först
1931. 1913 hade hon blivit änka för
tredje gången. Säkert var hon märkt

Örskärsgraven på Gräsö kyrkogård
grävdes till nyårsdagen 1878 då de
åtta först påträffade offren efter olyckan
jordfästes, vid en ceremoni som sägs ha
övervarats av tusentals människor.
Foto: Mats Carlsson Lénart
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för livet av julottefärden år 1877, precis som stämningen på hela Örskär och
Gräsö mycket länge var påverkad av den
tragiska Örskärsolyckan - i årtionden en
mörk skugga över hela Roslagen. Örskär
drabbades av avfolkning, en nedåtgående trend som kulminerade med lotsstationens stängning 1933.

Hur gick det för barnen?
Christina Mathilda Gräsman 9 år förlorade far och mor i olyckan och hamnade
sedan i Gräsö prästgård som fosterdotter hos komminister Ragnar Nyberg och
hans hustru. I elva år bodde hon i prästgården, tills det att hennes fosterfar dog.
Sedan gifte hon sig med Johan Karlsson
från Häverö som var prästgårdsarrendator. Familjen arrenderade senare bl.a.
Hökhuvuds prästgård i Uppland.

grundets fyrskepp. Han medverkade i
filmen ”Fyrskeppet” från 1956.
Maria Lovisa Gräsman 3 år förlorade
far och mor i olyckan och hamnade som
fosterbarn i en av gårdarna i Norrboda på
Gräsö. Maria blev senare gift med skräddaren Karl Petter Söderlund i Norrboda
och hon avled 1928, 54 år gammal.
Johanna Erika Gräsman 1 år förlorade
far och mor i olyckan och kom som fosterbarn till Norrboda på Gräsö. 17 år
gammal gifte hon sig år 1893 med Johan
Jansson, son till sin fasters man i ett tidigare äktenskap. Erika blev änka redan
1911 men levde själv ända till 1951, då
hon dog på Gräsö, 75 år gammal.

Carl Johan Gräsman 7 år förlorade far
och mor i olyckan och hamnade som
fosterbarn hos släktingar på Gräsö. Han
kom tidigt i Lotsverkets tjänst och var
bl.a. under 21 år fyrmästare på Grundkallens fyrskepp. Gifte sig med fyrmästardottern Erika Alm som blev faderlös
i Örskärsolyckan. Carl Johan Gräsman
dog i Öregrund 1943, 73 år gammal.

Johan Axel Högström 5 år förlorade far
och mor i olyckan och fick växa upp hos
farföräldrarna, fyrbiträdet J.E. Högström
med fru på Örskär. Axel blev bonde på
Örskär och gift med Brita Karin Olsson.
De fick fem barn, varav tre dock dog
redan som unga. De två som blev kvar
blev båda kvar på Örskär, bl.a. Hulda
som var gift med fyrvaktaren Rickard
Nilsson, ”Örskärsnisse” (nämnd i Blänket 1/2000). Axel Högström avled på
Örskär 1941, 69 år gammal.

Anders Edvard Gräsman 5 år förlorade
far och mor i olyckan och växte upp
hos sin farbror skogvaktaren Mats Gräsman på fastlandet i Östhammar. Edvard
Gräsman kom som vuxen, efter några år
till sjöss, i Lotsverkets tjänst 1901. Arbetade på Kopparstenarnes fyrskepp och
på Gotska Sandöns fyr innan han 1919
kom till Närs fyr på östra Gotland där
han blev fyrmästare och stannade fram
till pensioneringen 1935. Han bodde
kvar i trakterna av När fram till sin död
1947. Edvards son Bertil Gräsman hade
också en lång fyrkarriär, bl.a. på Alma-

Karl Magnus Högström 1 år förlorade
far och mor i olyckan och växte liksom
sin bror upp hos farföräldrarna på Örskärs fyr. Vid 19 års ålder blev Karl far
till en son som han fick ta hand om. Han
bodde kvar på ön där han hjälpte sin
bror i jordbruket och en tid var han också lärling på Örskärs lotsplats. 1905 gifte
han sig med Amanda Matilda Jansson
och flyttade till Norrboda på Gräsö för
att bli hemmansägare. Nio barn föddes
i äktenskapet, varav fem dog som unga
eller relativt unga. Karl Högström avled
1940, 63 år gammal.
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Alfred Alm 3 år förlorade far och mor
i olyckan och hamnade som fosterbarn
hos släkt i Söderboda på Gräsö. Inledde
vid 29 års ålder år 1903 en fyrkarriär,
först på fyrskeppen Finngrundet och
Kopparstenarne, och senare 1917-32,
fyrmästare på Djurstens fyr på Gräsö.
Avled på Djursten 1935. Alfred var gift
med Anna Elin Matsson från Gräsö. Fem
barn, bl.a. Johan Alm som var fyrmästare
på flera fyrskepp och Erik Alm som blev
lots i Öregrund.

sin mor, fyrmästaränkan Anna Karin
Alm, fram till hennes död 1916. Carolina Blomberg flyttade till Öregrund när
Örskärs lotsplats lades ner 1933 och avled år 1937, 70 år gammal.

Anders Adolf Alm 2 år förlorade far
och mor i olyckan och hamnade liksom
brodern som fosterbarn i Söderboda.
Var sjöman i många år, innan han drog
sig tillbaks till en stuga han köpt på
Glupudden utanför Öregrund, där han
försörjde sig på fiske. Gift och två barn.
Avled 1953, 78 år gammal.

Hur gick det för fyren?

Anna Brita Alm 13 år förlorade sin fader
fyrmästaren i olyckan och bodde kvar på
Örskär med sin mor och sina två systrar.
Gifte sig år 1900 med gävlelotsen Anders Teodor Öman, även han född och
uppvuxen på Örskär. Anna Brita avled i
Gävle redan 1911, endast 43 år gammal.
Hon hade en dotter.
Carolina Alm 10 år bodde kvar på Örskär fram till 1933. Hon gifte sig med
lotsförmannen Ernst Blomberg. Vårdade

Erika Alm 7 år bodde kvar på Örskär
fram till sitt giftermål med lotslärlingen
och sedermera fyrmästaren Carl Johan
Gräsman (se ovan). Tre döttrar. Avled i
Öregrund 1923, blott 53 år gammal.

Två av de tre fyrvaktarna, bröderna Erik
Olof och Petter Alm omkom alltså i
Örskärsolyckan. Kvar blev fyrbiträdet
Jan Erik Högström (f 1819). Förutom
att han förlorade tre av sina fyra barn i
olyckan förlorade han också båda kollegorna och lämnades ensam att sköta
fyren under en period. Som ersättare till
de omkomna bröderna kom, under 1878,
dels fyrmästaren Wilhelm Nährsten (f i
Visby 1832) som fick en efterlängtad
förflyttning till landbacken från Sydostbrottens fyrskepp, dels den på Örskär
födde och uppvuxne fyrvaktaren Anders
Petter Gräsman som förlorat tre syskon
i olyckan. Han hade tidigare pendlat ut
till Grundkallens fyrskepp men fick genom olyckan en tjänst närmare sitt hem.
Han avled dock redan 1886 (se även
huvudtexten). J.E. Högström fick nöja
sig med att fortsätta som fyrbiträde på
Örskär, en tjänst han hade fram till sin
pension 1888. Vid folkräkningen 1900
levde han ännu.
Flera artiklar med anknytning till släkten
Alm är planerade i kommande Blänket.
Vid det grunda sund som skiljer Gräsö
från Örskär restes 100 år efter katastrofen
en minnessten över Örskärsolyckans offer.
Foto: Mats Carlsson Lénart
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Gradbeteckningar
Esbjörn Hillberg (text) & Leif Elsby (illustrationer)

Mössmärke lotsdirektör och lotsinspektör fr.o.m. 1941
En fråga som jag fått då och då är: ”Min
farfar jobbade på en fyrplats, jag tror att
han var fyrvaktare eller kanske fyrmästare, vet du hur hans gradbeteckning såg
ut?”. Då jag endast kunnat ge bristfälliga
svar började jag forska lite för att lära
mig mer. Det var ingen lätt uppgift. Jag
har nu lagt ner några hundra timmar på
att leta i Svensk Författningssamling, Föreskrifter rörande Tjenstgöring vid Lotsverket, Svensk Lots- och Fyrtidning och
andra skrifter från mitten av 1800-talet
till nutid. Det är mycket svårt att hitta
uppgifter så något kan vara fel varför jag
uppskattar alla kommentarer och eventuella rättelser. Jag sammanställde allt i
en Excel-tabell som visar förändringar
per grad och år. Sedan har Leif Elsby,
som är synnerligen duktig på sin dator,
spenderat många, många timmar på att
rita och illustrera denna artikel så att
den blir lätt att förstå.
Gradbeteckningarna var placerade
på, rockärmar, axelklaffar och skjortkragar. Det fanns inte så många varianter
14

Klaff lotsdirektör
fr.o.m. 1960

Klaff lotsinspektör
fr.o.m. 1960

på mössmärken så många grader hade
samma mössmärke. Gradbeteckningarna på rockärmar, skjortor och axelklaffar var i stort sett lika oberoende av var
de var placerade, men det fanns naturligtvis en beteckning för var grad. Från
början bestod dessa gradbeteckningar

Mössmärke överlots - lots,
distriktsfyrmästare - fyrvaktare
1:a kl fyrskepp fr.o.m. 1941

Klaff överlots
fr.o.m. 1960

Klaff mästerlots
fr.o.m. 1960

av ett varierande antal vinklar som från
1923 ändrades till ett varierande antal
galoner (band) normalt placerade på
5 mm avstånd från varandra. Bredden
på galonerna var: 5, 8, 11 och 23 mm.
Olika bredder kombinerades beroende
på vilken grad personen i fråga hade. För
högre grader (lotsinspektör och högre)
ersattes den översta breda guldgalonen
på axelklaffen av en guldkringla (galon
med ögla) när gradbeteckningen fanns
på rockärmen.
Högsta chefen för Lotskontoret/Sjöfartsverket hade titeln Lots-Direktör (...1881), därefter Generallotsdirektör och

Klaff lots
fr.o.m. 1960

slutligen Generaldirektör från 1955/56.
Hans närmaste män på huvudkontoret
titulerades: Inspektör (lots), Byråchef
(administration) och Överfyringenjör
(teknik) (t.ex. Heidenstam). Sverige indelades i ett antal Lotsdistrikt, numera
kallade Sjötrafikområden. Chefen för
ett lotsdistrikt titulerades Distrikts-Chef
(….-1881), Lotskapten (1881-1944),
Lotsdirektör (1945-1990) och för närvarande Sjötrafikområdeschef. Hans
närmaste man titulerades Lotslöjtnant
(1893-1944) och sedan Lotsinspektör
(1945-1990).

Under dessa chefsposter indelades personalen i Lotspersonal och Fyrpersonal med
följande gradnivåerna:
Nivå Lotspersonal
Fyrpersonal
1 Överlots
Distriktsfyrmästare
1940-1960
....-1972
2 Överlots av 2:a graden 1881-1905 Fyrmästare 1:a klass fyrskepp
Lotsålderman
....-1909 Fyrmästare större fyr
Fyrmästare 2:a + 3:e klass fyrskepp ....-1972
3 Lotsförman
Mästerlots
Fyrmästare mindre fyr
4 Mästerlots av 2:a graden 1901-1915 Fyrvaktare 1:a klass fyrskepp
....-1972
Lots
Fyrvaktare
Fyrbiträde
5 Extra Lots
6 Lotslärling
Extra fyrbiträde
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Mössmärke fyrvaktare och
fyrbiträde fr.o.m. 1941
Som synes i tabellen fanns vissa grader
endast under vissa år. Efter slutåret utnämndes inga fler av denna grad men
de som redan hade graden fick behålla
den tills de pensionerades. På 1800-talet
kallades mästerlots, lots, extra lots och
lotslärling för kronolotsar då de voro
kronans lotsar. Lotsförmäns grad kunde
variera beroende på att personen vid
utnämning till förman kunde vara Överlots eller av lägre grad. Långt tillbaka
överfördes också många officerare från
flottan till Lotsverket och denna personal fick då behålla sin militära grad.
Gradbeteckningar för lots- och fyrpersonal skiljdes åt genom att lotspersonal hade ett ankare och fyrpersonal
en femuddig stjärna placerad ovanför
respektive gradbeteckning. Från 1960
ersattes fyrpersonalens stjärna av en
kombination där en stjärna med strålar
är placerad ovanför ett ankare. Detta
märke användes även för lotsdirektör
och lotsinspektör medan lotspersonal
fortsatte med ankaret. Det kombinerade
märket med stjärna/ankare användes
dock i mössmärket både för lots- och
fyrpersonal och omgavs då av olika blad16

Mössmärke extralots
fr.o.m. 1941
kransar eller tränsar beroende på grad.
För alla befattningshavare som var chef
över personal (Överlots, Lotsförman
och Fyrmästare) kompletterades gradbeteckningen med en krona ovanför ankaret respektive stjärnan.
Gradbeteckningarna har förändrats genom åren. Nya grad- och uniformsbestämmelser gällde från: 188102-15, 1901, 1915, 1923, 1941-11-01
och 1960-04-01. Före 1881 användes
i stort sett flottans gradbeteckningar.
Från 1960 började gradbeteckningar
försvinna och uniformsplikten delades
in i hel uniformsplikt (befattningshavaren skulle fortsätta att bära hel uniform
med mössa, kavaj med gradbeteckningar,
etc), och partiell uniformsplikt (endast
mössa skulle bäras). Hel plikt hade Lotsdirektör, Lotsinspektör och lotsar medan
lotselev och all fyrpersonal hade partiell
uniformsplikt. Det verkar dock som om
även fyrpersonal under flera år fortsatte
att använda gradbeteckningar på sin uniform varför även dessa gradbeteckningar
redovisas.

Klaff fyrmästare
fr.o.m. 1960

Klaff fyrvaktare
fr.o.m. 1960

Glöm ej den Internationella Fyrdagen söndag 17 augusti

Den Internationella Fyrdagen firades första gången 2002 och blir allt mer populär. Delvis kanske det beror på att folk allt mer börjar inse att våra unika fyrplatser
verkligen hotas genom att Sjöfartsverket säger att dom skall släcka alla Sveriges
kustfyrar. Om detta sker tar det kanske inte så många år förrän en del av landets
unika kulturarv börjar förfalla och sedan finns det inget kvar att besöka!
Vi i Sverige har hittills varje år haft fler besökare och fler fyrplatser öppna
än resten av världen tillsammans. Maximalt under ett år har vi haft 63 fyrplatser
öppna och drygt 6800 besökare. Cirka hälften av fyrplatserna ägs av Sjöfartsverket och vi är mycket tacksamma för att vi får besöka dessa. Dock fruktar vi att
vissa av dem kan komma att stängas så att antalet öppna fyrplatser kommer att
minska vilket vore enormt synd då fyrplatser tillhör Sverige och sålunda indirekt
dess innevånare.
Det är tyvärr för tidigt att redan nu tala om vilka som kommer att hållas
öppna i år men vi kommer att annonsera det på vår hemsida www.fyr.org och
du kan även ringa (031-972148) undertecknad med dina frågor. Vi tror att vissa
fyrplatser i år kommer att vara öppna även lördag 16 augusti så då får du en hel
fyrweekend! Tag chansen att besöka Sveriges unika fyrplatser.
Hjärtligt Välkommen!				
Esbjörn Hillberg
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Lots- och fyrpersonal, gradbeteckningar
Nivå Titel
Distrikts-Chef (….. - 1881)

18

1901 till 1915

-

-

Lotskapten (1881-1944)

1 smal blå + 3 guldgaloner
(varje 0,35”)

1 smal blå + 3 guldgaloner
(varje 0,35”)

Lotsdirektör (1945-1990)

-

-

Lotslöjtnant (1893-1944)

1 smal blå + 2 guldgaloner
( varje 0,35”)

1 smal blå + 2 guldgaloner
(varje 0,35”)

-

-

Lotsinspektör (1945-…….)
1

1881-02-15 till 1901

Fördelnings-Chef (…… -1881)

-

1 smal blå + 3 guldvinklar
spets ned

1

Överlots

1 smal blå + 3 guldvinklar
spets ned

2

Överlots 2:a grad (1881-1905)

1 smal blå + 2 guldvinklar
spets ned

1 smal blå + 2 guldvinklar
spets ned

2

Lotsålderman (….. -1909)

1 smal blå + 2 guldvinklar
spets ned

1 smal blå + 2 guldvinklar
spets ned

3

Lotsförman

1 smal blå + 2 guld/gula
vinklar spets ned

1 smal blå + 2 guldvinklar
spets ned

3

Mästerlots

1 smal blå+ 2 gula vinklar
spets ned

1 smal blå + 2 guldvinklar
spets ned

4

Mästerlots 2:a kl. (1901-1915)

-

1 smal blå + 2 gula vinklar
spets ned

4

Lots

1 smal blå + 1 gul vinkel
spets ned

1 smal blå + 1 gul vinkel
spets ned

5

Extra lots

1 smal blå + 1 gul vinkel ’
spets ned

1 smal blå + 1 gul vinkel
spets ned

6

Lotslärling

ingen vinkel

ingen vinkel

1

Distriktsfyrmästare (1940-

-

1 smal blå + 3 guldvinklar
spets ned

2

Fyrmästare 1 kl.fyrskepp (-1972)

2 guldvinklar
spets ned

2

Fyrmästare större fyr

2 guldvinklar
spets ned

1 smal blå + 3 guldvinklar
spets ned

3

Fyrmästare mindre fyr

2 guldvinklar
spets ned

1 smal blå + 2 guldvinklar
spets ned

3

Fyrmästare 2+3 kl.fyrskepp
(-1972)

2 guldvinklar
spets ned

1 smal blå + 2 guldvinklar
spets ned

4

Fyrvaktare 1 kl. fyrskepp (-1972)

1 gul vinkel
spets ned

1 smal blå + 2 gula vinklar
spets ned

4

Fyrvaktare

1 gul vinkel
spets ned

1 smal blå + 2 gula vinklar
spets ned

5

Fyrbiträde

ingen vinkel

1 smal blå + 1 gul vinkel
spets ned

6

Extra fyrbiträde

-

-

och deras förändringar
1915 till 1923

1923 till 1941

1941-08-01 till 1960

1960-03-07 till 1962-03-31

-

-

-

-

?

2 guldgaloner
(23, 11 mm)

3 guldgaloner
(23, 8, 11mm)

3 guldgaloner (23, 11, 11mm)

-

-

?

?

3 guldgaloner
(11, 5,11mm)

3 guldgaloner
(11, 8, 11mm)

-

-

-

?

3 guldgaloner (11, 11, 11mm)

-

-

-

-

3 guldvinklar
spets ned

3 guldgaloner
(5, 11, 5 mm)

3 guldgaloner
(11, 5, 11 mm)

3 guldgaloner
(11, 8, 8 mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

2 guldvinklar
spets ned

3 guldgaloner
(5, 5, 5 mm)

3 guldgaloner
(5, 11, 5 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 8 mm)

2 guldvinklar
spets ned

3 guldgaloner
(5, 5, 5 mm)

3 guldgaloner
(5, 8, 5 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 8 mm)

-

-

-

-

1 guldvinkel
spets ned

2 guldgaloner
(5, 5 mm)

2 guldgaloner
(8, 8 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 5 mm)

ingen vinkel

1 guldgalon
(5 mm)

1 guldgalon
(8 mm)

2 guldgaloner
(8, 8 mm)

ingen vinkel

ingen galon

ingen galon

?
?

-

-

3 guldgaloner
(11, 5, 11 mm)

3 guldvinklar
spets ned

3 guldgaloner
(5, 11, 5 mm)

3 guldgaloner
(11, 5, 11 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 8 mm)

3 guldvinklar
spets ned

3 guldgaloner
(5, 5, 5 mm)

3 guldgaloner
(5, 11, 5 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 8 mm)

2 guldvinklar
spets ned

3 guldgaloner
(5, 5, 5 mm)

3 guldgaloner
(5, 11, 5 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 8 mm)

2 guldvinklar
spets ned

3 guldgaloner
(5, 5, 5 mm)

3 guldgaloner
(5, 11, 5 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 8 mm)

1 guldvinkel
spets ned

2 guldgaloner
(5, 5 mm)

2 guldgaloner
(8, 8 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 5 mm)

1 guldvinkel
spets ned

2 guldgaloner
(5, 5 mm)

2 guldgaloner
(5, 5 mm)

3 guldgaloner
(8, 8, 5 mm)

ingen vinkel

1 guldgalon
(5 mm)

1 guldgalon
(5 mm)

2 guldgaloner
(8, 8 mm)

ingen vinkel

ingen galon

ingen galon

?
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Erholmens gasstation - en epok som gått i graven
Lennart Hermansson

Erholmens gasstation
År 1918 startades gasstationen på ön
Erholmen SV om Marstrand. Lotsverket
anställde 4 man för dess skötsel samt tillsyn av obemannade fyrar på Västkusten,
vilka från början endast var 18 st för att
i början av 1950-talet ha ökat till drygt
150 st fyrar med gasdrift.
De först anställda var fyrmästare E.
Schiller och fyrvaktarna A. Walding, B.
Borgström och E. Edvarsson. På sommarhalvåret fick det anställas en extraman. A. Walding tjänstgjorde på Erholmen fram till pensioneringen 1964-65.
Han var då fyrmästare.
Vid starten stationerades en mindre
jakt på stationen. Dessvärre brann denna
upp och sjönk vid Eggskärs fyr SV om
Klädesholmen. I början av 1920-talet
levererades en ny jakt på 52 fot från
Donsö varv. Någon lyxjakt var det dock
ej. Inredningen var mycket primitiv med
en mindre skans för fyra kojplatser och
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Foto: Esbjörn Hillberg

en liten hytt för fyrmästaren. Toalett och
tvättutrymme fanns ej. Ett mindre pentry med 2 fotogenkök fanns för matlagning, vilket var och en själv fick ombesörja. Förråd för mat saknades helt och
detta var ett stort problem sommartid
då vi ytterst sällan kom in i hamn under
affärstid.
Gasningen av fyrarna tillgick så att
tuberna lastades över i en större eka som
roddes över till fyren. Vid dålig väderlek
måste tuberna landas långt från fyren
varefter de fick släpas iland och sedan
bäras i bårar över berg och djupa dalar.
Antalet tuber varierade från 1 upp till
12 st beroende på fyrens ljusstyrka och
fyrkaraktär. Varje gastub vägde c:a 120
kg.
En av de jobbigaste fyrarna var St
Pölsan. Här hade uppmonterats en större klocka för mistsignalering. Klockans
kläpp drevs av syrgas. Dessa tuber väg-

Erholms-jakten liggande i gasstationens hamn.
de c:a 150 kg/st och var 12 st inkopplade samtidigt. En hårventil (kineshår)
var monterad. Dessa hårstrån krympte
vid dimma och öppnade då en ventil
till syrgasen. Detta var emellertid helt
misslyckat på grund av den salta luften
som gjorde att ventilen ej stängde och
klockan därför klämtade tills gasmagasinet var tömt efter c:a 14 dagar. Försöket
slopades efter några år.
Fyrarna skulle även underhållas
med kalk och koltjära och solventilerna
fick justeras med jämna mellanrum.
Rostknackning och målning ingick också
i göromålen. Någon form av skyddsutrustning i form av stövlar och regnkläder
fanns ej på bekostnad av arbetsgivaren, ej
heller livbälten eller flytvästar. Förutom
farledsarbeten på kuststräckan mellan
Idefjorden och Varberg skulle alla bemannade fyrplatser, till antalet 7, servas
med kol, koks, oljor m.m.. Dessbättre
har numera alla gasfyrar ersatts med solpaneler och batteridrift, varför allt slavarbete med gastuberna är till ända.
Ett par gånger årligen förekom flytt-

Foto: Lennart Hermansson

ning av personal med deras bohag mellan fyrplatserna. Varje resa kunde ta upp
till 2-3 veckor. Någon reglerad arbetstid
förekom ej varför, i mån av väderlek,
även söndagar togs i anspråk.
Sjöfarten utefter kusten var enorm
med en ständig ström av skutor och engelska kuttrar i syd- och nordgående. Det
är med vemod man ser hur alla hamnar
byggs om för nöjesbåtar. Tänk om kustsjöfarten åter kunde uppstå. Hur många
långtradare skulle då kunna skrotas med
stor minskning av avgasutsläppen som
följd.
Själv tjänstgjorde jag på Erholmen
från 1946-51 med avbrott för värnpliktstjänst 1949-50, samt vikariat på Pater
Noster 2 månader under hösten 1946.
Vid hemkomsten till Erholmen lossades alla tomtuber, upp till 120 st, för
vidare transport till gasstationen för
gaspåfyllning. I gasstationen noterades
tubens nummer och tara. Understeg
vikten taran så måste aceton fyllas på.
Detta gjordes under gastryck. Efter inkoppling i olika ramper påbörjades gas21

påfyllningen. Två generatorer fylldes
med vardera 50 kg kalciumkarbid i vilka
karbiden matades ned i vatten för att efter gasbildning övergå till en gasklocka.
Från gasklockan pressades sedan gasen
genom vattenbad och 3 st reningskistor
för att slutligen pumpas in i tuberna av
en kompressor.
Kompressorn drevs av en 10 hkr
dieselmotor, som på grund av explosionsrisk var placerad i ett angränsande
rum. Ur 50 kg karbid utvanns 27 kg gas
(varje tub 9 kg). Gastrycket varierade
beroende på temperaturen mellan 10
och 25 kg. För att gasen skulle sjunka i
tuberna måste påfyllningen ske under
tre dagar. 18-20 ton karbid förbrukades
årligen. All kalk som bildades av karbiden samlades i en stor bassäng utanför
stationen och användes för vitkalkning
av fyrarna. Under vinterhalvåret skulle
alla gastuberna skrapas och målas. Även
bostadshusen skulle underhållas. Elkabel
var ej utdragen till ön varför allt arbete
måste utföras för hand.
Efter nedläggningen av den egna
gastillverkningen på Erholmen påbörja-

des inköp av gas från AGA. Detta visade
sig vara mindre lyckat då denna gas var
förorenad med sotbildning och släckta
fyrar som följd.
Två svårare explosioner inträffade
i början av 20-talet. Den ena så kraftig
att halva taket blåstes bort. Dessbättre
blev endast en man lindrigt skadad. En
annan svårare olycka inträffade då Rune
Walding skulle öppna en glasflaska med
silvernitrat. Av oförklarlig anledning exploderade den och slet av en tumme och
orsakade svåra stänk i ögon och ansikte.
Silvernitrat (lapislösning) användes
för kontroll av renhetsgraden av gasen.
Några droppar tömdes på ett läskpapper
varefter gas blåstes ut på papperet. Om
detta missfärgades var gasen oren.
Avslutningsvis kan sägas att det ej finns
något som betytt så mycket för kustsjöfarten som just Erholmen.
Red.anm.
Erholms-jakten har nämnts som flyttningsfartyg i flera artiklar i tidigare Blänket, bl.a. den av Anita Helldner.

Medlemsregister och adressändringar
Vi har påmint om detta många gånger tidigare men behöver visst fortsätta att
påminna om det.
Varje år stryker vi tyvärr några medlemmar som faktiskt har betalat sin
årsavgift, men som har flyttat utan att anmäla sin nya adress. Blänket når då inte
fram utan kommer i retur. Efter varje utskick får vi leta i Eniro eller på annat sätt
söka efter medlemmar som har flyttat. Har vi tur hittar vi nya adressuppgifter.
Tänk vilket onödigt och tidsödande arbete.
Kom ihåg att det är så enkelt att posta, ringa eller maila dina nya
adressuppgifter när du flyttar. Ring Esbjörn Hillberg 031-972148 eller email
esbjorn@hillberg.com.
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Esbjörn Hillberg

Fyrresa till Danmark 2007
Ingrid & Göran Sernbo (text och foto)

Nakkehoved Vest och Fyrhistorisk
Museum
Tidigt fredagen den 31 augusti startar vi
med 39 intresserade resenärer. Frukoststopp vid Morups Tånge i Halland, vi
klättrar upp och ser fyren och fyrplatsen
i fågelperspektiv. Det är som alltid något
speciellt att komma upp i en fyr! Färden fortsätter mot Helsingborg och över
till Helsingör. Från färjan ser vi fyren i
Kronborgs slottstorn blinka mot oss. Väl
i Danmark åker vi norrut mot Gilleleje
och Nakkehoveds fyrplats.
Fyrplatsen har ett fyrmuseum och
två fyrar, Nakkehoved Öst och Nakkehoved Vest. Museichefen Else Djurshus
är vår guide. Fyrarna byggdes som öppna
kolfyrar 1772 och var tänkta att samverka med fyren i tornet på Kronborgs slott
i Helsingör. Oenighet om avgifter gav
dock en smärre försening, alla fyrarna var
släckta i nästan 30 år. Fyren i Kronborgs
slott var en för tiden modern konstruktion med oljelampa då man inte vågade
ha en koleld i slottets torn. Nakkehoved

Öst som togs ur drift 1898 har nu renoverats till utseendet från 1800 med
sluten koleldning, alltså med en lanternin. Intressant att se hur det en gång var!
Den 21 meter höga västra fyren lyser 54
meter över havet. Den är i bruk idag och
inrymmer också fyrmuseet där oljebrännare och roterande speglar finns att se.
(Se även Blänket 2006:2.)
Från Gilleleje till Köpenhamn och
Nyhamn. På med regnkläder för en båttur i hamnen förbi Operan och Den Lille
Havfrue ut till sjöfortet Trekronor. Fortet
fick, efter haverier i hamnens ytterområde, år 1836 en runtlysande lykta med sideralspegel, men fick ett torn först 1858.
Fyrtornet, 12 meter över fortet, hade ursprungligen roterande lins men ändrades
till sektorfyr (Da. vinkelfyr) 1926. Fortet
har en innesluten liten hamn men fyren
är riktad utåt och är inte inseglingsfyr till
forthamnen.

Fyrhistorisk museum vid Nakkehoved.
Spegelapparat.
23

Trekronor fort. Foto från piren.
Med båt och buss vidare till övernattning i Store Heddinge, nära Stevns klint.
Med möda kan vi se blinket från Stevns
fyr. Bevaringsforeningens representanter möter oss vid fyren nästa morgon
och visar oss fyren, eller rättare fyrarna.
Den första fyren var en roterande spegelapparat i en utbyggnad på gaveln till
fyrvaktarhuset, lampan sitter 2 meter
över marken men 43 meter över havet,
fyrarna ligger på den höga klinten. Den
nyare fyren (1878) är byggd av kalksten
och 27 meter hög. Linsapparaten har en
höjd av 64 meter över havet och från
tornet ser vi Sveriges sydvästra hörn. Vi
ser kasunfyren Falsterborev och tror oss
se Falsterbo fyr. Stevns fyr, Falsterbo fyr
och Falsterborev fyr, en gång fyrskepp,
visar vägen in mot Öresund söderifrån.
Vi går en ’trampesti’ längs havet med
vackra vyer över hav och klint. Från stigen kan man se de partier av branten där
man en gång bröt stenen till fyrbygget,
leden går fram till kyrkan som nu hänger
ut i klintbranten.
Vidare österut och över Stora Bält
till Fyn. Ön Sprogö ligger vid bron, mitt
i Stora Bält. Till fyren på ön kunde vi
inte komma, men vi såg den från bussfönstret. Besökandeströmmen är mycket
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hårt reglerad och vi fick inte tillstånd.
På Fyn letar vi oss fram till Knudshoved
fyr. Ursprungligen fanns här en vippfyr,
sedan flera olika fyrar till dess att det
nuvarande fyrkantiga fyrtornet byggdes
1948. En replik av vippfyren står idag
intill fyrtornet.

Stevns fyrar

Helsnaes fyr
Nästa anhalt är Helnaes fyr, på en ö med
smal landförbindelse i Lilla Bält. Bågö
Fyrs Vänner möter oss och visar oss fyren, en vacker fyrkantig 28 meter hög
vitlimmad fyr med tegelutsmyckning

under balkongen. Vi kan inte komma
in till linsen men från balkongen ser vi
färgerna i sektorerna. Fyren ligger intill havet i ett jordbrukslandskap med
stendösar. Lunch förtär vi i bussen på
väg till Assens. Vi tar båt över till Bågö
och passerar då Assens hamnfyrar. Bågö
Fyrs Vänner har dukat i partytält för oss.
För att orka med promenaden till fyren
stärker vi oss med kaffe, härliga danska
wienerbröd och ’en lille en’.
Den viktiga postrutten med båt
mellan Köpenhamn och Hamburg via
Assens fick här en vippfyr 1705. Bågös
fyrtorn byggdes 1816 och år 1878 försågs det 8 meter höga tornet med fast
linsapparat. Den fick då en lanternin som
tidigare suttit på Kronborgs slott. Fyren
är ännu i full drift och har en livaktig
vänförening, fyrtornet har en utställning
på nedre planet. Vi får en fin promenad
längs Bågös vackra strand innan vi tar
tillbaka till Assens. Där väntar museibesök, stadsvandring, middag och sömn.
(Se även Blänket 2006:2.)

Helsnaes fyr. Studium av sektorfyrens lins.
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Bågö fyr
En tidig frukost och avfart via Middelfart
till Blåvandshuks fyr på Jyllands västra
kust. Här möts vi av turistföreningens
representant som ger oss en presentation av fyrens historia och funktion. Blåvandshuk är nog flaggskeppet bland de

Blåvandshuk fyr
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danska fyrarna, ett kraftigt, högt torn på
toppen av en sanddyn. Tornet byggdes
år 1900 och ersatte då ett trätorn. Fyren
skall hjälpa sjöfarten att klara Horns rev
som sträcker sig långt ut i havet. Lysvidden från den kvicksilverlagrade linsen,
66 meter över havet, är med en 1000 W
lampa nästan 43 km. Fyrtornet hade ursprungligen en 2:a ordningens fresnellins
med lod och urverk och en fettgasbrännare och hade då en lysvidd på c:a 20
km. Ett eget gasverk fanns då vid fyren.
Uppifrån tornet är det en vidunderlig
utsikt över de vida, bevuxna sanddynerna och de halmtäckta husen. Revet syns
till havs och strandlinjen sträcker sig så
långt ögat når.
Åter mot Själlands ostkust, hård
vind och hög sjö gör dock att vi inte kan
komma ut till vårt mål, Tunö. Fram med
karta och finn andra fyrplatser! På slingriga vägar tar bussen oss fram till halvön
Helgenaes öster om Århus. Här finner vi
på sydspetsen fyren Sletterhage, en sektorfyr på stranden alldeles intill havet.
En fyrlykta på väggen till fyrvaktarhuset
sattes upp 1872, sedan 1894 finns ett
vitt 16 meters betongtorn med sneda
spröjsar i lanterninen.
Norrut, vidare mot Jyllands östligaste punkt, Fornaes fyr strax norr om Grenå. Regnigt och blåsigt, men vi får se en
vacker fyr byggd i granit. År 1882 ersatte
detta 27 meter höga torn ett äldre, lägre
torn. Det fick en 2:a ordningens lins med
4 vekars oljelampa. Detta byttes till en
acetylenlampa med en 1:a ordningens
lins. Nu lyser en roterande lins upp horisonten. Fyrplatsen var förr en central för
styrning och kontroll av många fyrar, nu
styrs allt från Köpenhamn. Avslutningsmiddagen äter vi på Stena-färjan från
Fredrikshamn och snart siktar vi kända
fyrar utanför Göteborg.

Sletterhage fyr. Fotot taget från stranden.
Fornaes fyr

Ebbe Almqvist medlem nr 155 i Svenska Fyrsällskapet
Ebbe Almqvist född 1938, en av Fyrsällskapets tidiga medlemmar och sedan
2007 en av våra styrelseledamöter, gick tyvärr bort den 31 mars 2008. Ebbe
var civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers och arbetade från 1969 på AGA
som projektledare för olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Han var en av
Sveriges största experter på AGA:s historia, dess fyrutrustningar, etc. och har
publicerat ett flertal tekniska artiklar.
Ebbe var 1994 en av grundarna till Gustaf Dalénsällskapet och har sedan
starten varit styrelseledamot i sällskapet, hedersmedlem och en av dem som
gjorde att Dalénmuseet kunde grundas 1996.
År 1994 författade Ebbe, tillsammans med den engelska fyrgurun Kenneth
Sutton-Jones, skriften ”Milestones in Lighthouse Engineering” och år 2000 skrev
han tillsammans med Dan Thunman och undertecknad ”Den stora boken om
Fyrar”.
Svenska Fyrsällskapet är mycket tacksamma för att vi har haft förmånen att
räkna Ebbe som en av våra vänner och att ha honom som styrelseledamot. Tyvärr
blev tiden alltför kort och vi kommer att sakna Ebbe som en mycket trevlig,
behaglig, energisk och kunnig vän.
				

Esbjörn Hillberg, Donsö 2008-04-03
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Rataskärs fyr renoverad!
Christer Hollinder

Äntligen!
De allra flesta vill säkert - innerst inne bevara våra mera skyddsvärda fyrar, och
då menar jag nog även sjöfartsverket,
undantaget att vissa å tjänstens vägnar
känner sig pressade att påstå annat och
t.o.m. släcka Söderarms fyr i ett anfall
av nit.
Nu kan vi emellertid fröjdas åt Rataskärs angöringsfyr, som under året blivit
återförd till sitt ursprungliga skick från
byggåret 1890, då den byggdes som fotogeneldad angöringsfyr, strax efter det
att ett stort segelfartyg MOHAWK hade
gått på grund på Rata Storgrund 1888,
vilket måste ha varit en pådrivande faktor för fyrbygget.
För c:a fyra år sedan lade jag märke
till att hästmyrorna hade bosatt sig i fyrens torn av stående timmer, varför jag
ringde till kontoret i Luleå och fick omgående tillstånd att ta Anticimex upp på
Rataskäret. Myrorna försvann direkt och
förödelsen tog en ände, men då hade redan en stor del av tornets virke skattat
åt förgängelsen, som torde ha tagit sin
början då lotsplatsen lades ned 1964 och
den lokala tillsynen drogs in. Bekämpningsfirmans representant upplyste mig
om att dessa vasstandade djur avverkar
ca ½ kvm virke per år om de får vara
ifred. Skogen började även växa inpå fyrens knutar och därmed blev lockelsen
för stor för mott och mal att invadera
byggnaden.
Vi lade som en första hjälp upp presenningar på taket och sedan vidtog en
flerårig dialog med sjöfartsverkets fastighetschef samt fastighetsverket angående
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Pågående renovering

Foto: Christer Hollinder

formerna för en framtida drift och tillsyn
av anläggningen, vilket tveklöst byalaget
iklädde sig. Vi tog också kontakt med
länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen i
länet, som hjälpte till med tillstånd att
inom Rataskärs naturreservat få röja av
den gamla lots- och fyrplatsen från skog
på ett naturriktigt sätt, så att sikten idag
liknar den man hade från fyr och lotsutkik på 1950-talet.
Budgetering och upphandling blev
klar hos sjöfartsverket och under maj
och juni 2007 slet timmermännen med
att bit för bit avlägsna och byta ut det
skadade timret. De ursprungliga järndymlingarna, ekspikarna och beslagen,
som höll ihop tornet togs tillvara, befriades från det ytliga rostlagret samt sattes

tillbaka på sin plats i det nya timret (de
fotograferades före borttagandet som
stöd för minnet). En del skadad taklist
och inre pärlspont specialbeställdes.
Tyvärr hann inte målarna göra färdigt till fyrdagen i augusti, varför vi inte
kunde visa mer än utsidan, men bara det
var en fröjd för ögat!
Just i vårt fall kan vi faktiskt tacka
sjöfartsverket för ett gott samarbete
som säkert bidragit till att kommande
generationer kan få uppleva en genuin
atmosfär och förstå de villkor som våra
förfäder levde under - särskilt om deras
GPS (eller framtida motsvarighet) skulle
bli utan ström utanför Ratan….

Rataskär färdigrenoverad
Foto: Gunnar Holmgren

Sänd oss din e-post adress
Vi har e-post adress till knappt 50 % av våra medlemmar och vi upptäcker då
och då att flera av dessa adresser är fel då folk ändrar och glömmer att tala om
sin nya e-post. Dessutom finns det säkert många som har en adress som vi aldrig
har fått.
Då det ibland kan vara bra att kunna nå folk via e-post vill vi komplettera
vårt medlemsregister så mycket som möjligt. Vi ber dig därför snarast sända ett
mail med ditt namn och adressuppgifter till ulla@hillberg.com
Tack för din hjälp! 					
						
Ulla Hillberg

Har du betalt din årsavgift för 2008??
Det är fortfarande flera som inte har betalat sin årsavgift för 2008. Vi skulle
uppskatta om du, som ännu inte har betalt, gör det snarast möjligt så att vi
slipper sända ut en påminnelse till så många. Är du osäker på om du har betalt
eller ej, ring då 031-972148 och fråga. Årsavgiften för enskild medlem är 200:som sätts in på PGkonto nr. 1968 420 8. Glöm ej att uppge medlemsnummer
och namn. Tack!
						
Esbjörn Hillberg
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Inlägg:
Blänket 2007:4, ”Söderarm släckt” av Magnus Rietz.
Hur kan en person som kan ta fram en så fin bok som ”Sjömärken - kustens konstverk” vara så ”ute på 15 famnar” som i rubricerad artikel om Söderarm i Blänket
2007:4. Jag önskar med detta inlägg hala in några av dessa famnar!
Innan jag förra året fick uppdraget inom Verket att se över beståndet av kustfyrar hade Verket redan bestämt att fyren Söderarm skulle släckas. Bara för att få en
enhetlig hantering av alla kustfyrar, som nu är aktuella för översyn, tog vi med även
Söderarm i projektet.
Egentligen skulle fyren ha släckts för några år sedan, men av olika anledningar
förhalades åtgärden. Inom nuvarande översyn har vi ingen annan åsikt än den som
tidigare funnits. Fyren behövs inte längre för sjöfarten. Inte ens för de stora kryssningsfartygen - som numera betalar farledsavgift och som dessutom får en höjning
vid årsskiftet 2007/2008. Skulle en befälhavare på ett av dessa fartyg inte hitta in i
skärgården beroende på att fyren Söderarm är släckt, ja då tror jag inte vi alls skall
släppa in honom i skärgården!
I september uppstod behov på annan plats längs kusten av den extra fyrlykta
som tillfälligt fanns på Söderarm. I ”belysningen” av att vi då trodde på en snar återstart av den gamla linsen togs den moderna lyktan bort. Klokt beslut i hårt pressade
ekonomiska tider.
Verket har länge försökt få extra medel för att hålla sådana fyrar igång som beroende på en förändrad sjöfart i kombination med teknikutvecklingen till sjöss inte
längre behövs för sjöfarten - men som önskas kvar av andra anledningar. Det har inte
lyckats. I ett sådant läge söker vi andra vägar, nämligen att hitta andra intressenter
som kan ta över och driva aktuella fyrar vidare. Med stöd av inkomna intresseanmälningar har Verket en förhoppning att de flesta av de fyrar som nu är ”under luppen”
kommer att fortsätta lysa även framöver. Vi gläder oss åt detta. En intressent saknas
- Svenska Fyrsällskapet.
I olika skrymslen på Verket sliter vi hårt med verkligheten. På något sätt skall
vi få ihop det till slut - även om vi under tiden utsätts för orättfärdig smutskastande
kritik från ibland helt oväntat håll.
Rolf B Bertilson/ projektledare inom Verket för nuvarande översyn av landets kustfyrar

Genmäle om släckningen av Söderarms taklykta.
Bäste Rolf Bertilsson!
Det gläder mig att du tycker om min bok om Sjömärken, men det smärtar mig att jag
skrev det jag skrev om släckningen av ”lyktan” på Söderarm. Mest det som handlade
om farledsavgifter. Sedan jag arbetade som skeppsklarerare och hade hand om en
stor del av kryssningstrafiken till Stockholm i början av 80-talet har mycket hänt. På
den tiden var nämligen alla kryssningsfartyg befriade från farledsavgift, vilket inte är
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fallet idag. Det kunde jag gott ha tagit reda på och för detta felaktiga påstående är jag
uppriktigt ledsen och även generad.
Under ditt uttalande huruvida befälhavarna på kryssningsfartyg skulle hitta in i
skärgården med eller utan Söderarms fyrljus så är detta nog en överflödig kommentar. Jag hoppas, och vet, att samtliga av dem begär lotshjälp långt innan de anländer
till Söderarm. Men någon betydelse torde nog fyrbelysningen i detta kustparti ändå
ha eftersom Sjöfartsverket lät uppföra minst fyra nya fyrar i farleden strax norr om
Söderarm för några år sedan.
Om det nu är så att det är ”Verkets förhoppning att de flesta av de fyrar som nu
är under luppen kommer att fortsätta lysa även framöver” och att ni gläder er över
detta, så kan jag bara säga att då gör vi det i Svenska Fyrsällskapet också. Ja, jag vill
påstå att det låter nästan som en saga, en tämligen oväntad helomvändning. Men
inte desto mindre positiv. I så fall ska vi göra vad vi kan för att bistå i denna strävan
även om Fyrsällskapet, enligt dess stadgar, i dagsläget är förhindrat att självt ta på sig
konkret fyrförvaltning. Vad vi däremot kan hjälpa till med är att försöka finna andra
intressenter som har dessa möjligheter. Detta är ett tillvägagångssätt som nyligen
initierats på Gotland av oss och som förhoppningsvis, om det lyckas, ska kunna visa
vägen för liknande överlåtelser av fyrar runt om i landet.
Beträffande den kritik slutligen som Sjöfartsverket utan tvekan utsatts för sedan
en tid så kanske det är så att den har haft positiv effekt. För enligt det du skriver så
är det uppenbart att den tagit skruv och att ni på ett eller annat sätt tagit den till er.
Klangen i skällan har ändrat tonart kan man säga. Underbart, det lovar gott och det
länder er till heders. Låt oss bägge parter konstatera att det nu finns ett gemensamt
synsätt på våra fyrars fortlevnad. Kan vi därefter tillsammans verka på ett prestigelöst
sätt kan jag lova att alla ansträngningar kommer att uppskattas och att applåderna
inte uteblir.
						
Bästa hälsningar
						
Magnus Rietz

Medlemsavgifter verksamhetsåret 2008
Enskild medlem bosatt i Sverige 		
200 kr
Ideell organisation i Sverige
		
250 kr
Företag/Myndighet i Sverige			
1000 kr
Medlem bosatt inom Europa 270SEK, 35US$, 25£ el. EUR 30
Medlem bosatt utom Europa 300SEK, 40US$, 30£ el. EUR 35
Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PGkonto nummer 1968 420 - 8.
Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN:
SE92 9500 0099 6042 1968 4208, Bic/Swift-code: NDEASESS eller 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.
OBS när du förnyar ditt medlemskap ber vi dig betala in din medlemsavgift på
PGkonto nr 40 07 14 - 2.
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Boktips
Pater Noster, boken om fyrens restaurering och återkomst
Det finns två parter, Pater Nosters Vänner och Pharmadule Emtunga, förutan vars
insats Pater Noster aldrig hade räddats. Om fyren inte hade räddats hade knappast
denna intressanta bok om Pater Noster blivit skriven. Boken, publicerad av Bohusläns
Museum, är mycket läsvärd, men den innehåller även viss information om perifera
saker som inte berör själva fyren och dess historia. Den är trots detta absolut
värd en plats i mitt och alla andras fyrbibliotek. Boken har ett rikt bildmaterial,
svartvita fotografier från Pater Nosters historia och vackra intressanta färgbilder från
renoveringsprocessen.
Boken innehåller ett synnerligen lärorikt kapitel (35 sidor) om det svenska
fyrväsendet skrivet av Dan Thunman, Sveriges kanske främste expert på fyrar.
Pelle Stavfeldt, ordförande i Pater Nosters Vänner och mannen som alltid har varit
initiativtagare till att rädda fyren, har skrivit ett mycket bra och intressant kapitel (23
sidor) om liv och arbete på Hamneskär. Kapitlet illustreras av gamla fina svartvita
bilder. Lars Rydbom har skrivit om Heidenstamfyrars och främst Pater Nosters
fyrteknik och konstruktion. Mats Tammik, som på heltid har jobbat på verkstadsgolvet
från första dagen med att bl.a. montera ner fyren, har skrivit ett mycket bra kapitel
om att rädda ett kulturarv (15 sidor). Slutligen har Victoria Ask byggnadsantikvarie
och fyrboksförfattare ansvarat för det största kapitlet som handlar om själva
restaureringen. Hon har haft hjälp av Richard Francén som utfört det mesta av den
invändiga restaureringen, Hans Larsson som varit Pharmadules projektledare för
hela projektet och Lars Rydbom antikvarie på museet. Detta kapitel ”Antikt objekt
- modern teknik” (65 sidor) är mycket intressant och instruktivt då det beskriver
fyrens långa svåra restaureringsprocess. Victoria har dessutom skrivit ett kapitel om
”Husen på Hamneskär” och ett om ”Vision för en levande fyrplats”, så hon tycks ha
varit den som dragit det tyngsta lasset författarmässigt i boken.
Avslutningsvis vill jag säga att det är positivt att en bok som denna har
publicerats. Dock återstår en tanke när man har läst den. Jag kan nämligen inte låta
bli att reflektera över hur synd det var att Bohusläns Museum, som var ansvarig för
fyren sedan dess förra renovering, lät den förfalla så mycket att man nu var tvungen
att reparera den för c:a 25 Mkr. Detta visar tydligt att man måste reagera i tid och
inte låta våra maritima kulturarv påbörja ett förfall för då blir det mycket dyrt att
återställa objektet. Tack Pater Nosters Vänner för att ni räddat fyren.
Boken har 263 sidor, publicerad 2007, Bohusläns Museums Förlag, ISBN 97891-7686-238-4, storlek c:a 22 x 34 cm, mängder av bilder. Säljs av Pater Nosters
Vänner, John Gunnar Ericsson, 0706-267568, pris 395:-.
						
Esbjörn Hillberg
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Boken om Östergarnsholmen
av Hartmut Pauldrach

Fyrar och öar har alltid fascinerat mig. Jag har haft förmånen att besöka den fantastiska
ön Östergarnsholm utanför ostkusten av Gotland två gånger och denna ö har faktiskt
fyra fyrar. Ön är på något sett magisk och jag har varit där och sett kvällssolen gå ner
i väster över Östersjön medan två av de fyra fyrarna börjat blinka.
Nu har det för första gången kommit ut en hel bok om ön och dess historia.
Författaren heter Hartmut Pauldrach och bor i Hässelby men även sedan 1998
en stor del av året på Gotland i Anga med utsikt mot Östergarn. År 2000 besökte
Hartmut ön för första gången och blev helt betagen. Han ville veta mer om öns
historia och letade böcker om den men fann endast enstaka skrifter. Han började
leta mer dokumentation och intervjua lokala människor som kände till ön och dess
historia. Resultatet av allt arbete blev slutligen efter 7 år en synnerligen intressant
bok som jag varmt rekommenderar.
En mycket stor del av boken handlar om fyren, fyrplatsen och människorna
som har bemannat den, men det finns även annan intressant läsning om fisket på
ön, fornborgen, naturen, fartyg, väderrapportering och mycket mer. Boken är rikligt
illustrerad med många gamla svartvita bilder samt natur- och djurfotografier i färg.
Dessutom innehåller den ett stort referensregister över litteratur och andra källor.
Boken har 206 sidor, hård pärm, publicerad 2007 med ISBN 978-91-7000-2298. Den kan beställas genom Hartmut tel 08-386586 eller 0498-53291 och kostar
200:- (+ porto om du vill ha den postad till dig).
						
Esbjörn Hillberg

Den lilla fyren på klippan

av Anna Fhager och Pernilla Kristensson
Jag kanske har jäv då jag bor på Donsö och dessutom skriver om denna underbara
barnbok som två småbarnsmammor på Donsö har gjort. Anna Fhager heter
författaren som har skrivit den fina historien och illustratören som ritat alla vackra
teckningar heter Pernilla Kristensson. Boken är den sötaste lilla fyrbarnbok som jag
någonsin sett. Den handlar om den lilla fyren som inte längre är tänd och därför
blir påkörd av fiskebåten Elin. Fiskebåtens kapten Oskar blir då mycket arg. Han
reparerar och återtänder fyren så att den därefter kan visa alla båtar en säker väg in
till sin hemmahamn. Boken avslutas med följande tänkvärda ord: ”För öbor är fyrarna
en del av vardagen. Därför vill vi förmedla budskapet om hur viktigt det är att fyrar
bevaras och får lysa.”
Boken har c:a 20 sidor och hård pärm, publicerad 2007, ISBN 978-91-6331612-8. Boken kostar 70:- + 20:- i porto och kan beställas genom Anna Fhager 031252167.
Tack Anna och Pernilla för en underbar barnbok.
						
Esbjörn Hillberg

33

En bok om öar
av Trygve Bång

Grönland, Island, Yttre Hebriderna, Orkneyöarna, Anholt, Lofoten, Cykladerna, Irland.
Reportage och berättelser om öar och deras människor. Frivolt förlag.
”En bok om öar” utmärker sig för en lättsam
stil, där fakta får stå tillbaka för samtal med
människor som Bång slumpvis har mött och
förmått öppna sig och berätta om sitt liv eller
enbart en fängslande episod ur detta. ”En öomans
funderingar” rubriceras förordet och nyordet
”öoman” innebär att man är fascinerad av öar
och den speciella atmosfär som ofta förtätas i en
från kontinenten skild enklav. Som typexempel
tar jag en av de minst kända öarna i krönikan,
danska Anholt, som ju är oss här geografiskt
närmast; den ligger ungefär lika långt från den
halländska som den jylländska kusten.
”Långt in på 1800-talet var vrakbärgningar en icke föraktlig extrainkomst för
öborna. Anholts dåvarande präst lär vid en predikan sagt: - Gode Gud bevara de
sjöfarande för förlisningar. Men om det måste ske, låt det ske på Anholt.” Från saklig
beskrivning till anekdot, och sedan från anekdot till livgivande samtal med människor.
Sådan är Bångs fängslande berättarteknik. ”Detta är en charmerande kåserande
resebrygd. Till charmen bidrar ett slösande rikt illustrationsmaterial.”
			
			

Helmer Lång, docent i litteraturvetenskap
Utdrag ur en recension i Skånska Dagbladet den 7/2 -08.

Boken kan beställas på ego@trygvebang.se och kostar 180 kr + porto.

På Anholt har det funnits en fyrplats sedan 1500talet. Ursprungligen bestod denna av en ved- och
koleldad vippfyr. På 1780-talet uppfördes det
nuvarande fyrtornet, beläget på öns östra udde.
Några sjömil österut låg under 150 år dess pendang,
fyrskeppet Anholt Knob. Namnet var känt från
SMHI:s sjörapport. Mastens fyrlykta varnade för
det c:a 1000 meter långa undervattensrevet Totten,
som sträcker sig österut från ön. Anholt Knob drogs
in på 1980-talet.
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Utflykt till Svenska Högarna
Annika Fransén
På Internationella Fyrdagen ordnade
Stockholmssektionen en utflykt till
Svenska Högarna. Vi var c:a 55 deltagare som på söndagsmorgonen,
i näst intill perfekt väder, åkte från
Stavsnäs hamn. Intresset för utflykten var stort (vissa anmälde sig redan i januari!) och vi hade till och
med två deltagare från Tyskland. Vår
skeppare Ebbe med personal såg
till att alla kände sig välkomna och
sedan följde en mycket uppskattad
guidning av Anders Hedin ut genom
Stockholms skärgård. Anders berättade om de fyrar vi passerade, t.ex.

Uppe i Svenska Högarnas fyr

Foto: Peter Hellman

Anders Hedin berättar fyrens historia

Foto: Peter Hellman

Grönskärs fyr, samt om de öar båten
gick förbi. Innan vår skeppare Ebbe
med van hand lade till på ön berättade Anders ingående om Svenska
Högarnas fyr. Ute på Stora Högarna
berättade Anette Asp (meteorolog
och tillförordnad tillsynsman) och
Anders om öns historia
Ett stort tack till: Anders Hedin
för trevlig och intressant guidning,
Berndt Festin och Skärgårdsstiftelsen för att de bistod med guide, Ebbe
och övrig personal på M/S Josephine
för en trevlig båtresa, Annette Asp
på Svenska Högarna, Peter Hellman
som tog bilderna och alla glada och
fyrintresserade deltagare.
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ÅRETS VIPP

Till Pater Nosters Vänner

Pelle Stavfeldt med
VIPPen Foto: Leif Elsby

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat tilldela Pater Nosters Vänner:

Årets VIPP 2008
Priset utdelas årligen 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.
Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:
” År 1977 bildades föreningen Rädda Pater Noster för att rädda fyren Pater Noster.
År 2002 när fyren åter igen var hotad bildades den nya föreningen Pater Nosters
Vänner för att på nytt rädda fyren. Initiativtagare till och ordförande i båda dessa
föreningar var Pelle Stavfeldt förutan vars initiativ Pater Noster knappast hade överlevt. I det senaste räddningsarbetet där flera privata sponsorer med huvudsponsorn
Pharmadule-Emtunga i spetsen deltog utgjorde Pater Nosters Vänner en mycket
viktig kugge och pådrivare vilket resulterade i att den helt renoverade fyren sattes
tillbaka på sin plats på Hamneskär den 4 juli 2007. Fyren återtändes därefter den
26 september 2007 efter att ha varit släckt sedan november 1978.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Pater Nosters Vänner ”Årets VIPP
2008” visa sin uppskattning av föreningarnas och flera av deras medlemmars enorma arbetsinsats och engagemang för att rädda Pater Noster inte bara en utan två
gånger.”

Göteborg den 15 mars 2008
Esbjörn Hillberg
Ordförande
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Svenska Fyrsällskapets årsmöte 2008
Svenska Fyrsällskapets årsmöte hölls den
15e mars i Svenska Sjöräddningssällskapets lokaler i Göteborg.
Årsmötet var välbesökt, 41 medlemmar kom till Sjöräddningssällskapets nya
fantastiska lokaler i Långedrag. Härifrån
leds Sällskapets insatser som bedrivs helt
på ideell grund, inga som helst statliga
medel behövs. Detta och mycket annat
berättade Sällskapets VD Rolf Westerström om på ett mycket intressant och
medryckande sätt. Westerström visade
också en film från fartygsolyckor och
Rolf Westerström och Esbjörn Hillberg
Foto: Leif Elsby
räddningsarbetet.
I Sverige är facit mycket bra, det förekommer praktiskt taget inga förluster av liv
där Sjöräddningssällskapet blivit larmat i tid i samband med olyckan. Problemet är
när någon försvinner utan att larm går. En ny kategori är vindsurfarna som inte klarar
att segla tillbaks mot vinden, men dessbättre är det nästan alltid någon som ser vad
som händer. Eget larm via mobil blir också allt vanligare och då är Sjöräddningen,
som har ständig jour, snabbt på plats.
Årsmötet innehöll många intressanta frågor, bl.a. diskuterades Sjöfartsverkets
pågående fyrneddragningsprogram, inte minst mot bakgrund av årets VIPP som
delades ut till Pater Nosters Vänner, som 1977 startade sitt arbete för att rädda fyren
och den 26:e september 2007 kunde glädjas av sitt framgångsrika arbete då den
räddade, och totalrenoverade fyren tändes igen.
Fyrsällskapets ordförande redovisade det omfattande arbetet som Fyrsällskapet
bedriver för att förhindra att ytterligare kulturhistoriskt intressanta fyrar släcks eller
t.o.m. rivs. Flera brev har skrivits till ansvariga ministrar och Riksdagens Kulturutskott.
Ordföranden uppskattade att drygt två miljoner människor nu stödjer kampanjen
mot ytterligare fyrnedläggningar. Arbetet ger resultat, flera fyrar utöver Pater Noster
har räddats på senare tid, t.ex. Ursholmen, Nidingen, Vinga. Erfarenheten visar
att lokalt engagemang är mycket viktigt. Just nu pågår diskussioner om fyrarna på
Gotland och i Vänern slåss stadsarkitekten i Vänersborg och lokala intressenter för att
förhindra rivningen av den unika stålfyren Gälle Udde.
Årsmötesprotokollet återfinner Du på vår hemsida och refereras därför inte i
detalj, låt mig bara här notera att ekonomi och medlemsutveckling är fortsatt god.
Avslutningsvis åt vi en god middag med fisksoppa i Långedrags Gästgiveri som
är inrymd i Sjöräddningssällskapets lokaler. Ett besök kan rekommenderas både p.g.a.
den fantastiska utsikten över Göteborgs infart och för den mycket goda maten.
					
					

Bertil Arvidsson
Sekreterare i Svenska Fyrsällskapet
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Båtmässor i Göteborg och Stockholm
Esbjörn Hillberg & Ulf Schloss

Göteborg

Göteborgs-montern med de
nya roll-ups som progamkommittéen Västkust designat och
ordnat fram.
Fyrmodellen av Pater
Noster (helt i rostfritt stål) är
byggd av två av Fyrsällskapets
medlemmar, Lars Larsson &
Kenneth Forsberg. Det tog
dem 3 år att bygga modellen.
Under båtmässan såldes 20 fyrhandböcker, 126 kortlekar, 1 medlemsskap, 5 ”Om
fyrar” samt ett antal affischer.
							
Esbjörn Hillberg

Stockholm

Stockholms-montern var välbesökt. Under båtmässan såldes c:a 30 fyrhandböcker,
70 kortlekar, 3 medlemsskap och 1 ”Om fyrar”.
Omröstningen om Östersjöns Drottning var populär och totalt röstade 267
personer. Grönskär vann med 143 mot Bengtskärs 124 röster. Kul att det blev så
jämt.
							
Ulf Schloss
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Efterlysning
Vi efterlyser recept som använts specifikt på fyrplatser.
Detta recept skrev Brita Carlsson ner i sin receptbok 5 maj 1956 då hon var
fyrmästarhustru på Fårö fyr (Holmuddens fyr). Brita Carlsson (född Lundhquist
1909) växte upp på olika fyrplatser på Öland. Hon gifte sig 1937 med fyrbiträdet
Nils Carlsson. Hon kom som gift att bo på olika fyrplatser bl.a. Hoburgen, Gotska
Sandön och Fårö.

FISKPUDDING
3 kaffekoppar kokt fisk i bitar
2 msk. margarin
3-4 msk. vetemjöl
4 dl mjölk
3 ägg
salt och peppar
Margarin och vetemjöl fräses tillsammans, mjölken spädes till en tjock sås. Den
får koka ett par minuter, varefter den lyftes av, får svalna och då röres äggulorna
ned, en i sänder. Fiskköttet blandas ned och massan smakas av. Sist tillsättes de
uppvispade vitorna och smeten hälles i en med lite smör smord eldfast form.
Puddingen gräddas i vattenbad omkring en halv timme.
Recept, barnuppfostran, stortvätt, isolering, vänskap, trygghet m.m.
Vi försöker i Fyrsällskapet att samla in uppgifter om hur kvinnorna hade det på
fyrplatserna. Kan du berätta något om det? Känner du någon som kan berätta?
Gå in på vår hemsida www.fyr.org under fliken ”Aktuellt” och hämta den
frågemall som projektgruppen har sammanställt. Har du inte tillgång till Internet
hör av dig till Marie Tilosius tel. 031-526165, mejl marie.tilosius@brevet.nu.
För mer information om projektet se Blänket 2007:1 sid 66 !

						

Marie Tilosius
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Överenskommelse mellan Sjöfartsverket och
Naturvårdsverket ang. Ursholmens fyrplats
Handläggare Farledsavdelningen: 		 2007-09-18
Jörgen Rimbratt, 0520-47 22 40

Dnr: 1405-07-03260

Överenskommelse
Mellan Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM, å ena sidan och Sjöfartsverket, 601 78
NORRKÖPING och Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, å andra sidan,
har tecknats följande överenskommelse.
Denna överenskommelse avser Naturvårdsverkets övertagande av fyrarna på fastigheten
Strömstad Brevik 1:53 belägen på Ursholmen i Västra Götalands län, Strömstads kommun.
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för närvarande med att
inrätta en nationalpark för Kosterhavet i Strömstads och Tanums kommuner. I samband
med nationalparksbildningen kommer Naturvårdsverket att förvärva all mark inom den
föreslagna nationalparken. Ursholmarna ägs av staten och förvaltas idag av Fastighetsverket. På
Ursholmarna står två fyrar med tillhörande bod. Dessa byggnader ägs av staten och förvaltas av
Sjöfartsverket.
I samband med att Naturvårdsverket kommer att ta över all statlig mark inom den planerade
nationalparken, som förvaltas av Fastighetsverket, kommer således också Ursholmarna att
ingå i de fastighetsbestånd som kommer att förvaltas av Naturvårdsverket och den planerade
nationalparken.
Med anledning av att fyrarna har mist sitt behov för sjöfarten har Sjöfartsverket förklarat
att man kommer att släcka den nu lysande fyren och montera ner delar av fyrtornen, för att
säkerhetsställa risken för rasrisk, om man inte kan finna någon annan förvaltare av fyrarna.
Ursholmarnas dubbelfyr är ett karaktäristiskt sjömärke i denna delen av den Bohusländska
skärgården och betraktas av boende, besökare och sjöfarare som ett omistligt landmärke.
Naturvårdsverket och Sjöfartsverket har därför diskuterat hur dubbelfyrarna på Ursholmarna skall
kunna bevaras för kommande generationer och har därför träffat följande överenskommelse.
1.

Naturvårdsverket övertar förvaltaransvaret fr.o.m 2007-11-01 för de båda fyrtornen
med tillhörande fyrbod på Ursholmen. Vid denna tidpunkt övergår de rättigheter och
skyldigheter som är förknippade med ägandet av fyrarna och boden från Sjöfartsverket
till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket åtar sig inte att själv svara för att fyrarna
fortsättningsvis kommer att lysa. Om verket kan teckna avtal med annan som är villig
att ta ansvaret för fyrarnas funktion kommer verket att göra detta. Detta förutsatt att
erforderligt tillstånd för fyrdrift har erhållits från Sjöfartsinspektionen.

2.

Naturvårdsverket åtar sig att under några år rusta upp fyrarna till erforderlig standard.
Som erforderlig standard avses sådan standard att fyrarna bevaras och inte utgör någon
säkerhetsrisk.
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3.

Sjöfartsverket åtar sig att lämna ett bidrag till Naturvårdsverket på 750 000 kr för den
framtida upprustningen av dubbelfyrarna. Bidraget sätts in på Naturvårdsverkets pluskonto
95 39 64-4. På inbetalningen anges konto 7721, 2327, 32205, 4024, 5341. Bidraget skall
ha inkommit till naturvårdsverket senast 1 månad efter det att denna överenskommelse
har undertecknats av båda parter.

4.

Sjöfartsverket kan på uppdrag bistå med erforderlig hjälp vid övertagandet av ansvaret för
fyrarnas funktion till den som Naturvårdsverket avser att överlåta detta ansvar.

5.

Denna överenskommelse har också godkänts av Statens fastighetsverk.

Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna har tagit var
sitt.
Stockholm 2007-10-23			
För Naturvårdsverket			

Norrköping 2007-09-20
För Sjöfartsverket

Bo Lundin				

Jan-Olof Selén

Stockholm 2007-10-03
För Statens fastighetsverk
Anders Bergquist				

Björn Andersson

Klubbmärken, tröjor, mm

Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att sätta in pengarna på vårt PG konto
nr 1968 420-8 och fylla i på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer en
tröja var vänlig kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att
reservera rätt storlek. Kontakta oss också om du beställer flera saker samtidigt för
detta kan påverka portot.
Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, medlemspris 200:-,
ej medlem 275:- (porto tillkommer: Sverige 35:-, Europa 75:-, utom Europa 85:-)
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, 150:- (porto tillkommer:
Sverige 35:-, Europa 75:-, utom Europa 85:-)
Fyrhandbok och Om fyrar, båda böckerna, medlemspris 250:-, ej medlem 324:(porto tillkommer: Sverige 56:-, Europa 146:-, utom Europa 176:-)
Fyrkortlek 52+3 svenska fyrar, medlemspris 30:-, ej medlem 40:- (porto tillkommer
Sverige 10:- , Europa 25:-, utom Europa 30:-)
Klubbnål i emalj med logo för 30:- (porto tillkommer 5:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) med logo för 30:- (porto tillkommer 5:- )
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo för 10:- (porto
tillkommer (5:-)
T-shirt vit med logo och vårt namn för 100:- (porto tillkommer: Sverige 35:-, Europa
75:-, utom Europa 85:-)
Tenniströja mörkblå , ficka och logo, 200:- (porto tillkommer: Sverige 35:-, Europa
75:-, utom Europa 85:-)
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Tre fyrar långt borta
Rolf Allan (bild och text)
Efter några dagar på ön Ilha Grande hade
jag börjat fundera på att ta mig till öns
otillgängligt belägna fyr – Farol de Castelhanos. Ilha Grande ligger ungefär tio
landmil västsydväst om Rio de Janeiro,
tillsammans med många andra vackra
regnskogsklädda öar längs Costa Verde.
Fyren ligger på öns sydöstligaste udde
och är en högt belägen kustfyr. Jag var
sugen på att besöka fyren och måla lite.
Det finns en stig genom djungeln från huvudorten till fyren, men det var osäkert
hur igenvuxen den var eftersom ingen
vandrar dit. Och jag blev rekommenderad att inte försöka gå ensam flera timmar
i okänd djungel. Återstod
alltså att ta båtvägen. Jag
hittade en guide med
ett livbåtsliknande
flytetyg.
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Fyrväsendet i Brasilien lyder under marinen. Fyrarna är alltså avspärrade som om
där finns militära hemligheter. För att få
besöka fyren måste man kontakta marinministeriet i Rio och söka tillstånd. Ingen
tid för byråkrati så det fick bli en chansning. Guiden skulle istället försöka få tag
i fyrvaktaren per telefon och hoppas på
dennes goda vilja.
Vi tuffade iväg med båten och efter
ett par timmar gick vi iland på en strand
ett par kilometer från fyrudden. Där bodde några musselodlare
som min guide
kände.

Dom hade telefonnumret till fyrvaktarens
hustru på fastlandet. Mobiltelefonen
gick varm. Fyrvaktarhustrun berättade
att marinen bytt fyrvaktare veckan
innan. Hennes man hade telefonnumret
till den nya fyrvaktaren men maken
var inte hemma än på ett par timmar.
Medan vi väntade gick vi för att få lite
regnskogsupplevelser. Väl tillbaka fick
vi tag i den före detta fyrvaktaren. Han
ville dock inte lämna ut efterträdarens
nummer. Jag försökte med ”representant
för Svenska Fyrsällskapet”, men det hjälpte
inte. Han var väl rädd för repressalier från
marinen.

Vi tog båten till udden nedanför fyren.
Jämte en stor förbudsskylt fanns bara en
kran för att lyfta proviant med men ingen
brygga, för ständig dyning omöjliggör
tilläggning. Jag funderade ett tag på
att simma in och ta mig upp på någon
av stenbumlingarna stranden bestod
av. Tanken var att gå upp till fyren helt
oanmäld. Fyrvaktaren kunde ju inte bli
mer än förbannad. Men jag fegade ur p.g.a.
en skylt som varnade för lösa vakthundar.
Arga hundar ville jag inte utmana. Vi låg
på redden en stund och jag försökte göra
en skiss och ta några foton i dyningen. Jag
målade färdigt bilden hemma.

Argentinska Faro Les Eclaireurs är lite av
symbol för världens sydligaste stad – Ushuaia. Fyren ligger mitt i Beaglesundet,
söder om Eldslandet, ungefär 12-13 landmil norr om Cap Horn.
Ushuaia ger fortfarande ett intryck
av nybyggarstad. Den startade som missionstation för drygt hundra år sedan.
Som isolerad plats lade man också ett
fängelse där – nu ett museum. Idag bor
det ungefär 50000 människor i Ushuaia.

Man lever huvudsakligen på skogsbruk,
fiske och fårskötsel samt en elektronikindustri. Men också turismen blir allt viktigare. Ushuaia är ju på sätt och vis porten
till Antarktis med sin ökande ekoturism.
Beaglesundet är omgiven av Andernas höga vackra berg. Man kan välja mellan ett flertal turbåtar ut bland öarna runt
Farol Les Eclaireurs. Man ser stora kolonier med sjölejon och fågellivet är rikt
bl.a. med pingvin och albatross.
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Grunden Rock är uppkallad efter en av
medlemmarna i Nordenskjölds expedition som övervintrade i Hoppets vik
1903. Klippan står utanför en glaciär i
kanten av Hoppets vik vid spetsen av Antarktiska halvön. Där ligger idag argentinska basen Esperanza där forskarna bor
året om med sina familjer.
Vi kom med Akademik Shokalskiy,
ett ryskt forskningsfartyg nu ombyggt till
kryssningsfartyg med 25 passagerare ombord. Vi blev väl omhändertagna på stationen. Stor entusiasm rådde då vi var dom
första besökarna dom sett på ett halvår.
På vintern ligger isen ogenomtränglig.
Den lilla stenhyddan som Samuel Duse,
Gunnar Andersson och Toralf Grunden
bodde i finns kvar efter hundra år.
Segelfartyget Antarctic (med hjälpångmaskin) gick 1902 ner till Snow Hill,
cirka 15 landmil längre söderut. Där byggde man en liten stuga. Otto Nordenskjöld
och fem forskarkollegor stannade där
över vintern. Sommaren därpå var det
meningen att dom skulle hämtas upp när
Antarctic återvände. Men då var issituationen så svår att fartyget inte kunde nå
Snow Hill. Man satte då iland dom tre
i Hoppets vik för att dom skulle försöka
ta sig dom 10-12 milen över berg, glaciärer och havets packis till Snow Hill, där
Nordenskjöld väntade i ovisshet. De tre
mötte uppbruten havsis och var tvungna
att vända tillbaka till Hoppets vik. Där
kunde dom bara vänta på att Antarctic
skulle komma tillbaka på hösten. Fartyget som också försökte ta sig ner till Snow
Hill från en östligare kurs, mötte på nytt
ogenomtränglig is. Man frös fast i packisen och Antarctic skruvades ner i djupet.
Besättningen och forskarna, sammanlagt
20 personer, tog sig över isen till en liten
ö som heter Paulet Island. Där fick man
förbereda sig för en tuff vinter och hoppas på en räddningsexpedition till våren.
Dock visste ingen i hela världen var dom
fanns. På Snow Hill fick man gissa vad
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som hänt kamraterna och förbereda en
andra vinter.
I Hoppets vik byggde dom tre männen en drygt meterhög stenhydda på
knappt tio kvadratmeter. Man lade upp
ett lager av pingviner som föda, och man
eldade med sältran. Med bristfällig utrustning lyckades dom i flera månader
överleva extrem kyla och orkaner. När
våren kom gjorde dom ett nytt försök
att ta sig till Snow Hill. Drygt halvvägs,
vid Djävulsön, fick dom se en hundsläde
långt bort över isen. Det var Nordenskjöld
ute på en vetenskaplig tur. Äntligen förenade med dom sex forskarna på Snow
Hill. Det vetenskapliga arbetet fortsatte
medan man hoppades på undsättning.
Antarctic trodde dom hade gått under
med man och allt.
Efter två veckor kom ett fartyg från
Argentina. Man plockade ihop alla sina
forskningsresultat och samlingar för att
snabbt komma iväg innan fartyget fastnade i isen. Samma dag som man skulle
lämna Snow Hill anlände ytterligare sex
personer. Antarctics kapten Larsen med
fem kamrater hade rott med en livbåt
från Pauletön. Hela expeditionen räddades (utom en man som dog av sviktande
hjärta) och blev mottagna som hjältar vid
ankomsten till Buenos Aires. Fartyget ligger där idag som museum.
Farol de Castelhanos. Vit blänk med tre
mörka perioder var 10:e sekund, 121 m, 27M.
23°10’S, 44°06’W. Ilha Grande västsydväst om
Rio de Janeiro. Tändes 1921. Murat ljust torn
13,5 m högt med envåningsflyglar åt sidorna.
Lanternin i plåt.
Faro Les Eclaireurs. Vit och röd blixt var
5:e sekund, 22,5 m, 10,2 resp 7,2 M. 54°52’S,
68°06’W. Beaglekanalen. Eldslandet, Argentina. Tändes 1920. 11 m högt konat runt torn i
sten, rött med vitt band. Lanternin i plåt.
Grunden Rock Light (Faro Esperanza). Vit
blixt varannan sekund, 26 m, 6,2 M. 63°24’S,
56°58’W. Hoppets vik, Antarktiska halvön.
Tändes 1952. Från 1993 en 6 m hög glasfibercylinder med svarta och röda band.
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Landet runt
Sammanställt av Maria Elsby

Grans fyrplats - Esbjörn Hillberg
Grans fyrplats, som sedan ett antal år varit hotad, ser nu ut att gå mot en positiv
framtid. I ett brev från Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Gävleborg till Statens Fastighetsverk, kan man läsa att Nordanstigs kommun i dec 2007 beslutade att slutföra
förhandlingar om ett ev. förvärv av fyrplatsen Gran. Kommunen har i flera år diskuterat frågan om rivning eller överlåtelse/försäljning av fyrplatsen till kommunen med
Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk. Man har ansett ärendet vara en prioriterad fråga bl.a. eftersom hamnen på Gran har renoverats och man menar att ägandet av fyrplatsen borde ligga i offentlig miljö för att garantera allmänhetens tillträde.
Tyvärr har man ännu inte kunnat komma överens om de ekonomiska villkoren.
Länsstyrelsen hänvisar i sin skrivelse till vad Svenska Fyrsällskapet framfört i
olika skrivelser till statliga verk, kommunen och länsstyrelsen, där man betonat fyrplatsens höga kultur- och maritimhistoriska värden samt att ett bevarande av anläggningen är absolut nödvändigt. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. ”Det maritima
kulturarvet i form av fyrplatser är på väg att avvecklas, rivas och/eller försäljas i snabb
takt ….”. Man skriver vidare att ”Om det finns möjligheter att rädda anläggningar och
föra över dessa i offentlig vård så bör detta naturligtvis ske.”
Länsstyrelsen säger sig också vara beredd att medverka ekonomiskt och med rådgivning i arbetet med upprustning och underhåll av fyrplatsen under förutsättning
att man kan komma till en lösning i förvärvsfrågan.
Fyrsällskapet har, genom vår ordförande, skrivit ett brev till Nordanstigs kommun där man uttrycker sin glädje över kommunens beslut och önskar lycka till samt
erbjuder våra tjänster vid återskapandet av fyrplatsen och hjälp med projektbeskrivning om kommunen så önskar. Efter återskapande av fyren från 1955 står en återtändning högt på önskelistan. Nu gäller det att hålla tummarna så att allt går i lås.
Nidingens fyrplats - Nedsläckning av den Nya Fyren (1946)

Mats Johansson, Föreningen Nidingens Vänner
I Juni 2007 blev Mats Johansson, ordförande i Föreningen Nidingens Vänner, uppringd av Radio Halland ang. en artikel i Kungsbacka-Posten att nya fyren på Nidingen
skall släckas ned. Mats, som var totalt ovetande om detta, talade då med Sjöfartsverket, som gav beskedet att Nidingen skulle släckas ner men Lilleland vara kvar i full
styrka. Om fyren inte skall bort så måste den övertas av någon annan. Föreningen
skrev då till Sjöfartsverket att en enig styrelse anser att det är nödvänidgt att fyrarna
på Nidingen även i framtiden skall vara till nytta och upplysning, d.v.s. vara tända.
I januari 2008 kontaktade Radio Halland Mats, reportern hade varit i kontakt
med Sjöfartsverket, som framhållit att Nidingens Vänner skulle ta över den nya fyren på Nidingen. Mats informerade om att föreningen varken har möjlighet eller
ekonomi för detta. Vid en senare kontakt med Sjöfartsverket fick Mats beskedet att
Föreningen får byggnad med fyr, dieselaggregat och elsjökabel gratis och att man kan
tänka sig en reducering av lampeffekten från 1000 till 300 W och dessutom inte lägga
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några restriktioner på att eller när fyren skall lysa. Mats gjorde en överslagsberäkning
och kom fram till att det skulle bli dyrt, 130 000 kr/år + tillsyn och underhåll. Efter
diverse kontakter har man kommit fram till att det skulle vara möjligt att bygga om
den nya fyren med solpaneler/batterier och ha en LED-lampa som lyser bra.
Ang. fyrbyggnaden har Föreningen frågat Statens Fastighetsverk om man kan ta
hand om den - inget svar ännu. En lokal elleverantör har erbjudit sig att ta hand om
elsjökabeln mot ersättning. Statens Fastighetsverk har renoverat byggnader på ön
för stora belopp och monterat en avsaltningsanläggning för att få färskvatten till den
byggnad på Nidingen som man vill göra om till lokal för konferens/kafé/utställning.
Utställningen, där bl.a. Nidingens Vänner är med och utformar innehållet, skall vara
klar i maj 2009.
Föreningens mål är nu att se till att på något sätt få Nya Fyren på Nidingen att
fortsätta vara tänd i framtiden.

Pater Noster - Pater Nosters Vänner

”Den 7 december överlämnade vi nästan 1,9 miljoner till Bohusläns museum som ett
bidrag till projektet Pater Noster. Denna stora summa har vi samlat in genom medlemsavgifter, lotterier, försäljning av fyrar, tröjor m.m. Vi har också fått gåvor/sponsorpengar från såväl medlemmar, konstnärer, andra enskilda och företag. Föreningen
har också betalat 36.000:- för Securitas tjänster under Eriksgatan från Göteborg till
Hamneskär.
Vi tackar alla medlemmar och sponsorer för att vi kunnat bidra med en så stor
summa till projektet. Men vi slår oss inte till ro med detta. Det har nämligen visat
sig att tätningen i lanterninen är otillräcklig. Träinredningen i fyren renoverades för
670.000:- och vatten tränger in och hotar förstöra den.
Dessutom måste vi göra tillgängligheten till fyrplatsen säkrare. Fastighetsverket
arbetar med det. Vi vill också bidra så att man kan komma iland på fyrplatsen på ett
säkert sätt. Vi hoppas därför att du även i fortsättningen vill stödja vår verksamhet.”

Häradskär - Lasse Åman, Gryt
Häradskärs fyrplats har genomgått en rejäl ansiktslyftning med iordningställande av
lokaler för korttidsboende och vandrarhem. Bollen ligger i skrivande stund hos fastighetsverket som ska skriva fram ett förslag på hur framtida förvaltning av fyrplatsen
ska se ut. Det är inte skrivet i sten att Häradskärs intresseförening är självskriven till
posten som förvaltare. Gryts Hembygdsförening har under sommaren 2007 skött om
det yttre underhållet och rensat upp bland alla björnbärssnår och nyponbuskar. Nu
ser det faktiskt bebott ut. Hembygdsföreningen är väldigt intresserad av att få ett ord
med i laget. Vi är ett gäng som gärna kommer att ställa upp. Vi vill inte att det ska
kommersialiseras för mycket utan att det som turisterna kommer ut till fyrplatsen för
att uppleva inte ska förstöras.
Valdemarsviks kommun är med i EU-projektet och jag tror dom insett vikten av
att vi bevarar platsen så nära sitt ursprung som möjligt, samtidigt skall den tillgängliggöras för så många som möjligt. Detta är en svår balansgång. Jag har blivit lovad att
Hembygdsföreningen blir kontaktad så fort Fastighetsverket skrivit fram sitt förslag,
så att vi får ta del av det och yttra oss i frågan.
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Man håller nu på för fullt att skriva fram en turistbroschyr och man skall tillverka ett
par tavlor med information om bland annat fyrplatsen.
Gösta Lundkvist tjänstgjorde som fyrmästare på Häradskär i början av 30-talet.
Min far minns honom som en ganska sträng herre, det är klart farsan var då 7-8 år och
ungarna satt nog inte helt still. Min farfar var fyrbiträde under den tiden, fyrvaktare
var Pelle Österström, Pelle var farfar åt min kompis Percy Österström.Percy är grundare och ägare av rederiet ”Österströms”. Jag har lyckats att få ”Österströms” (det var
inte svårt) att sponsra hembygdsföreningens verksamhet på fyrplatsen under 2007.

Ursvikens fyr - Lars-Jonny Landström, Svenska Kryssarklubbens Skelleftekrets
Skellefteå kommun har enligt Ufs (notis 4530 T) släckt Ursvikens fyr, den öster om
vägbanken mot Degerön, fr o m 5 dec 2007. Att notisen har tillägget T betyder att
den kallas tillfällig. Min misstanke är att det betyder att man ”testar” och om ingen
reagerar så blir släckningen permanent.
Om det är som jag misstänker så är det viktigt att du, om du tycker att fyrar är
till någon nytta, reagerar och t.ex. hör av dig till berörd myndighet då du upptäcker
en mörklagd fyr. Samma ”tillfälliga” släckning är också meddelad för fyrarna upp till
Törehamn och ensfyrarna in till Järnäshamn.
För mig var det en överrraskning då jag upptäckte Ursvikens fyr på Sjöfartsverkets Ufs. Jag kollade med Ursvikens Varv (Sture) och han sa att Hamnavdelningen
för flera år sedan sagt att fyren troligen skulle komma att släckas. Det är ju enda
fyren som leder in från havet mot Kallholmsfjärden. De som nu styr med hjälp av en
farledslinje på en display kanske tycker att det inte spelar någon roll men många har
ännu inte kartplotter och internationellt har man inte heller kommit överens om att
upphöra med fyrar och istället hänvisa till GPS.
Sjöfartsverket har samtidigt genom att föreslå släckningar fått motargument från
dom flesta utom från Skellefteå Kommun. Sjöfartsverket verkar ha hejdat sig något i
sina släckningsplaner men inte Skellefteå Kommun.
Sjöfartsverkets förslag till släckning (från dec 2006) berör i våra trakter Kågnäshällan, Bjuröklubbs bifyr (sektorfyren), Blackkallen, Vännskär, Stora Fjäderägg, Holmögadd, Lögaren och Vallinsgrundet. För några av dessa kanske det kan lösa sig med
lokala entusiaster, men dom andra? Mer lokalt Skellefteå så känner jag viss oro för
t.ex. fyrarna in till Lövsele, Gumboda, Kallviken, Kåge, Furuögrund och Renholmen.
Inga historiskt intressanta byggnadsverk men trygga att styra in mot under höstkvällar... Vi håller t.ex. ljus på Sävenäsensarna och på Kurjans enslyktor. Vi jobbar också
med siktröjning och underhåll på dessa och en hel del andra enstavlor i kommunen.
Jag frågar mig om inte vi också ska släcka och låta förfalla och även vi hänvisa till
navigationsstöd från USA:s försvarsdepartement och GPS?
Utklippan - Jonny Apell
Den 21 januari fick jag besked om att landströmmen kommer att brytas på ett flertal
fyrar vid halvårsskiftet efter det att fyrarna blivit ombyggda till solpaneldrift.
Fastighetsverket har inte visat något intresse av att överta strömanläggningarna.
På Utklippan har fastighetsverket förhandlat sig till att ha strömmen två månader
extra à 10 000 kr. Dystra besked!
”Landet runt” fortsätter på sid. 51
48

Redaktörens ruta
Ja, nu är det dags för vårnumret av Blänket, men våren tycks ha kommit av sig
något, åtminstone här i västsverige. Tack alla goa rara fyrsällskapsmedlemmar och
andra som skickat in bidrag till Blänket i form av texter eller bilder. Det är fantastiskt roligt att fler och fler hör av sig till mig.
Insamling av artikelmaterial pågår ständigt men aktualiteter får av förklarliga
skäl vänta till sista stund. I detta numret har jag försökt samla aktualiteter som
kommit in under rubriken ”Landet runt”. Detta är ett nytt grepp och jag skulle
gärna vilja veta om det är något som kan vara aktuellt även i fortsättningen. Det
är ett opretentiöst sätt att ge information på. Bilder är också alltid välkomna
gärna åtföljda av en förklarande text.
Jag skulle vara mycket tacksam om du, som har något kort eller längre att
berätta om just ”din” fyr eller någon annan fyr eller något med anknytning till
det som vårt Fyrsällskap står för, ville skicka in det eller kontakta mig antingen
per brev, email eller telefon. Mina kontaktuppgifter står på Blänket-omslagets
främre insida. Glöm inte att tala om hur jag kan nå dig. Skicka inga stora bildfiler
på email utan att ha kontaktat mig först. Har du pappersbilder kan jag scanna in
dem och du får naturligtvis tillbaka bilderna så snart tryckningen är klar.
Jag vill återigen be dig, som har varit aktiv inom fyrväsendet eller är släkt/bekant med någon som varit det, att dokumentera den information som finns. Det
är oerhört väsentligt för vårt kulturarv att, medan tid fortfarande finns, ta tillvara
unikt material från svunna tiders fyrliv. Bemannade fyrplatser kommer aldrig att
återuppstå och vi vill väl att de yngre också skall få ta del av hur det var? Du behöver inte vara någon stor skribent för att få dina minnen publicerade. Jag hjälper
dig gärna vid sammanställningen och fastna inte på språkbruket. Min dröm är att
ha varje tidigare bebodd fyrplats i Sverige dokumenterad på något sätt i Blänket.
Eftersom vi haft bebodda fyrar under en lång tidsperiod kan det finnas flera berättelser från samma fyrplats.
Jag vill be Staffan Markström i Långträsk om ursäkt för att jag fått korta ner
hans notis. Jag ville gärna ha med några minnesord över Ebbe Almqvist. Ebbe
med sitt stora kunnande och vänliga sätt.
						
Maria Elsby

Notis
Mitt intresse för fyrar har alltid funnits sedan barnsben och blev större då jag fick höra
talas om Fyrsällskapet och dess verksamhet. Jag ville genast vara med och bidra med
att sprida kunskap om våra svenska fyrplatser och dess unika miljö och historia.
Jag har ett speciellt intresse för de stora kassunfyrarna eftersom de flesta av dem
är byggda i Jävre Sandholmen i södra delen av Piteå kommun. Jag vill fråga om
det finns någon kassunfyr med originalutrustningen kvar, t.ex. Nordvalen i Norra
Kvarken. Om det är någon som vet något om detta kan ni höra av er till mig.
Staffan Markström, Filaregränd 5, 942 05 Långträsk
epost: staffan.markstrom@hotmail.com
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Landet runt forts.
Gälleudde - utdrag ur TTELA, Jan Björk
I april 2007 tillkännagav Sjöfartsverket att man vill riva den drygt 100 år gamla fyren
Gälleudde i Vänern och ersätta den med en 15 m hög fackverksmast i stål med en
fyrlampa i toppen. Stadsarkitekten Magnus Wångblad har sedan dess kämpat för att
fyren skall kunna bevaras. Han anser att en rivning av fyren bl.a. vore en utarmning av
kulturmiljön. På fyrplatsen ﬁnns också en praktiskt taget intakt mistlursansläggning
som är unik i Sverige.
Sedan Sjöfartsverket i slutet av november meddelade att fastigheten skall säljas
på öppna marknaden har länsstyrelsen skjutit till pengar för att utreda om det går att
bevara fyren. I början av april kommer byggnadsnämnden att ta ställning till om man
skall göra en detaljplan för området kring Gälleudde. Ett av syftena med ett sådant
planförslag är att byggnaderna och naturmiljön skall bevaras.
Diskussioner har förts mellan kommunen, länsstyrelsen, Västarvet (regionens
museiorganisation) och Sjöfartsverket. Ambitionen är i första hand att ideella krafter
skall ta över.
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