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Bäste medlem
Hej på dig! Så är det dags att boka in höstens föreningsträffar och som
du ser så är det som alltid ett mycket varierat program.
Vi vill mycket gärna ordna aktiviteter på många fler platser. Har du idéer
och kan hjälpa till så kontakta Esbjörn Hillberg på tel. 031-97 21 48.
Tipsa också dina vänner och bekanta om våra träffar och ta gärna med
dig fyrprylar, fyrböcker m.m., som du vill visa eller sälja.
Skriv redan nu in datum för våra träffar i din almanacka och anmäl dig i
god tid så hjälper du oss i vår planering.

Hjärtligt välkommen!
Programkommittéer och styrelsen
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Höstprogram 2008
Ytterligare information finner Du på vår hemsida www.fyr.org under rubrikerna
”Aktiviteter” och ”Aktuellt”. Där kan vi med kort varsel informera om program som
vi inte kunnat få med vid denna trycksaks pressläggning eller program som ställs in
p.g.a. dålig väderlek.
Du kan också kontakta medlemmarna i Din programkommitté för ytterligare
information eller om Du har egna idéer och synpunkter. Kontaktuppgifter
till medlemmarna i våra programkommittéer hittar Du dels på baksidan
(kommittésammankallande) av denna skrift och dels i senaste numret av Blänket
eller på vår hemsida.
Bokning och avbokning
För vår planering vill vi att Du gör din bokning så tidigt som möjligt.
Om Du blir tvungen att avboka Ditt deltagande är det mycket viktigt att Du gör det
så fort Du vet att Du inte kan vara med.
Det ger oss möjlighet att erbjuda andra medlemmar att deltaga.

16 augusti Stockholm
Utflykt till Björns fyrplats i norra Uppland
________________________________________________________________________

Björns fyr

Samling vid Östra station klockan 07.50 (tio i åtta). Avfärd
klockan åtta. Cirka två timmars bilfärd till Fågelsundets
fiskeläge norra Uppland.
Båt avgår från Fågelsundet c:a klockan 11. Betalning sker
ombord. Resan till Björn tar c:a ½ timme. Hemfärd c:a
13.00 – 13.30.
Viktigt att de som har bil meddelar detta. Matsäck och
varma kläder medtages.
OBS. Vid alltför dåligt väder kan resan komma att bli
inställd.
Anmälan kan göras till Christer Nettelbladt som också
kan lämna färdbeskrivning. Tel. dagtid 08/665 11 18 och
kvällstid 08/642 17 76.

17 augusti Runt hela Sverige
Internationella fyrdagen
________________________________________________________________________
Årets Internationella Fyrdag (läs mer på sid. 24).
År 2008 är det sjätte året som Svenska Fyrsällskapet arrangerar den Internationella
Fyrdagen. Vårt mål är att hålla så många fyrplatser som möjligt öppna för allmänheten
denna dag. År 2007 var 63 fyrplatser öppna med c:a 6000 besökare.
Mer information finns på vår hemsida www.fyr.org. Kontakta även Esbjörn Hillberg,
tel. 031-972148, epost esbjorn@hillberg.com.
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17 augusti Stockholm
Utflykt till Landsort/Trosaområdet
________________________________________________________________________
Avgång från Björkviks brygga c:a 09.00. Det går SL-buss dit från Slussen (båten
avgår strax efter att bussen kommit fram). Först ställer vi kosan till Landsort med
uppstigning i fyren och sedan går färden vidare mot Trosa skärgård med bl.a. Julaftons
fyr. Även i år åker vi med M/S Josephine och bokning sker direkt till båtpersonalen
på tel. 08-661 88 80. Återkomst till Stockholm, Nybroviken är beräknad till kl. 20.00,
men möjlighet finns att stiga av redan i Södertälje för att ta tåget kl. 17-18. Ombord
finns en liten servering och det går även att beställa lunch på båten.
Båtresan kostar 540 kr per person.
17 augusti Göteborg
Utflykt till Måseskärs fyrplats
________________________________________________________________________
Samling vid Hälleviksstrands brygga kl 10.15 för resa till
Käringön med färja 10.30 därefter taxibåt till Måseskär från
Käringön. Återresa från Käringön 17.20
Internationella fyrdagen åker vi till Måseskär
Kostnad: Du reser på egen hand till Hälleviksstrand - gärna
samåkning - 2 x 5 kuponger för färjan + 100 kr/person för
taxibåten. Medtag matsäck.
Anmälan senast 11 augusti. OBS! Begränsat antal deltagare,
max 24 personer.
För anmälan och mer information kontakta Mirja Lappalainen,
mirlap@hotmail.com eller tel. 031- 468677, 070 646 70 86.

Måseskärs fyr

29 - 31 augusti Stockholm
Fyrresa till Roslagen
________________________________________________________________________
Fyrresa till Roslagen arrangerad av Börje Moberg. Resan är fulltecknad eventuella
återbud eller information Börje Moberg tel. 0300/60224 eller mobil 0708/195865,
www.borjemo.nu
6 september Stockholm
Utflykt till Bönans och Eggegrunds fyrplatser
________________________________________________________________________

Närmare information se Svenska Fyrsällskapets hemsida
www.fyr.org eller kontakta Christer Nettelbladt.
Telefon dagtid 08/6651118 eller kvällstid 08/6421775.

					

Eggegrunds fyr
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6 september Göteborg
Fyrutflykt till Mjörn
________________________________________________________________________
Ångbåtsvarvet, Lövkullevägen i Alingsås: samling 10.45, avfärd kl. 11.00
Vår guide Carl-Fredrik Ebeling guidar oss runt Mjörns fyrar. Vi åker en c:a 3 timmars
tur, utan tilläggning, med ångbåten Herbert.
Anmälan senaste 25 augusti görs till Göran Sernbo tel. 031- 280955 eller e-post
goran.sernbo@telia.com och insättande av avgiften 200 kr/person senast 31 augusti
på Fyrsällskapets konto 1968420-8. Max 23 deltagare. Medtag egen matsäck.
6 - 7 september Skåne
Utfärd till Bornholm
________________________________________________________________________
Vårens resa blev inställd p.g.a. för få anmälda. Nu kommer ett nytt erbjudande.
Vi beser fyrar från Hammerodde i norr till Dueodde i söder och det omgivande
vackra Bornholmska landskapet med sina många kulturhistoriska sevärdheter.
Övernattning kommer att ske på lämplig plats på östra delen av ön.
Utresa från Ystad lördagen den 6 september kl 08.30 och hemresa från Rönne
söndagen den 7 september kl 15.25 alternativt 17.15. Med snabbfärjan är restiden
1tim 15 min.
Kostnad för färjan - bil + 5 personer - är c:a 750 Dkr (t&r) och vid internetbokning.
Övernattningspris beroende på standard och läge. Hela resan sker till självkostnadspris.
Begränsat antal billiga bilplatser.
För att resan skall bli av måste anmälan göras så snart som möjligt dock senast den
22 augusti till Anders Larsson tel. 046-141436 eller e-post anla.lund@telia.com.
6 - 7 september Gotland
Utflykt med övernattning till Hoburgen
________________________________________________________________________

Hoburgens fyr

Tider: 6 september kl 10.00 - 7 september kl 15.00
Vi övernattar i Sjövärnsgården, som är belägen nedanför berget söder om Hoburgs-gubben. Under vistelsen
bekantar vi oss med Laus Holmar, Faludden, Heligholm,
Hoburgen, Valar och Näsrevet samt mycket annat som
finns att beskåda i omgivningen.
Programkommittén ordnar med grillat på lördag kväll
och lunch på söndagen till självkostnadspris. I övrigt
medtag kaffe, lunch för lördag, frukost för söndag och
det ni vill dricka till maten.
Logipriset är beroende på hur många vi blir c:a (225275:-) eller billigare. 47 platser finns.
Anmälan snarast till Jan Ströberg tel. 0498-271523,
mobil 0708-949694 eller e-post
jan.stroberg@ebox.tninet.se.
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24 september Stockholm
Filmafton ”Lysglimt i mörker”
________________________________________________________________________
Två avsnitt ur den norska (NRK) TV-serien ”Lysglimt i Mörker”, Lindesnes m.fl. av
de första norska större fyrarna samt ett urval av de s.k. ishavsfyrarna.
Ett urval från den finska televisionens (YLE) fyrserie, på svenska, som omfattar de
mest berömda utsjöfyrarna.
Filmafton, kl.19.00, Briggen Tre Kronors samlingslokal, Östra Brobänken på
Skeppsholmen, belägen c:a 50 m från ändhållplatsen för buss 65.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan görs senast 20 september till Christer Nettelbladt tel. dagtid 08-6651118,
kvällstid 08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com
7 oktober Göteborg
Winga fyrplats
________________________________________________________________________
Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, tisdag 7 oktober kl
19.00
Lennart Frykgård (Winga vänner) ger oss en guidad tur
på Winga i ord och bild.
Lars Wässing berättar från sin uppväxt på Winga, under
1930-talet.
Entré 30:-, entré med förtäring: kaffe och kaka 60:-,
landgång, öl, kaffe och kaka 110:Anmälan görs senast 1 oktober (endast om förtäring
önskas) till Marie Tilosius tel. 031-526165 eller
marie.tilosius@brevet.nu
Winga fyr
21 oktober Lund
Familjen Stevenson, fem generationers fyrbyggare
________________________________________________________________________
Föredrag kl.19.00 i samarbete med Västers Biblioteks Vänner, Västers Bibliotek,
Örnvägen 66, Lund.
Esbjörn Hillberg berättar den otroliga historien om den skotska familjen Stevenson
(1787-1937).
Kaffe med kaka 30:-.
Anmälan görs senast 15 oktober till Anders Larsson tel 046-141436 eller per e-post
anla.lund@telia.com.
22 oktober Gotland
Att hålla det maritima arvet levande
________________________________________________________________________
Gunnar Sillén berättar kl 18.00 den 22 oktober, Slite Sjöfartsmuséum
”Att hålla det maritima arvet levande. Om modeller, utställningsverksamhet och
annat i Slite Sjöfartsmuséum.”
Anmälan görs till Jan Ströberg tel. 0498-271523, mobil 0708-949694 eller e-post
jan.stroberg@ebox.tninet.se
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19 november Stockholm
”Sällan Sett i Stockholms Skärgård”
________________________________________________________________________
En bildkavalkad ”Sällan Sett i Stockholms Skärgård”. Fotografen Magnus Rietz
kåserar om bakgrunden till och tillblivelsen av fotografierna i hans bok som även är
Skärgårdsstiftelsens vänbok 2008.
Föredrag kl. 19.00, Briggen Tre Kronors samlingslokal, Östra Brobänken på
Skeppsholmen, belägen c:a 50 m från ändhållplatsen för buss 65.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan görs senast 15 november till Christer Nettelbladt tel. dagtid 08-6651118,
kvällstid 08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com
19 november Göteborg
Espãna Verde - kustland, tidvatten, fyrplatser
________________________________________________________________________
Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, onsdag 19 november kl 19.00
Bengt Garsell berättar om sin fyrresa (2007) ”Utmed Spaniens norra och västra kust,
från Baskien till Galicien”. De fyra norra provinserna Baskien, Cantabrien, Asturias
och Galicien kallas för ”gröna Spanien” – Espana Verde.
Bengt berättar inte bara om fyrplatser utan också om kustlandet, hur man tar sig
fram och lite annat intressant som kan dyka upp på vägen till fyrplatserna och i deras
närhet.
Entré 30:-, entré med förtäring: kaffe och kaka 60:-, landgång, öl, kaffe och kaka
110:-.
Anmälan görs senast 13 november (endast om förtäring önskas) till Marie Tilosius
tel. 031-526165 eller marie.tilosius@brevet.nu.
22 november - 21 december Lysekil
FYRAR
________________________________________________________________________
Lysekils konstförening,
Drottninggatan, Lysekil,

mån-fre 11-17, lör 11-13, och sön 13-15

Lysekils konstförening visar i samarbete
med Fyrsällskapets programkommitté
Väst en temautställning kallad FYRAR.
För mer information om konstnärer som
deltar, öppettider m.m. se Fyrsällskapets
hemsida i höst www.fyr.org eller ring
Lysekils Konsthall 0523-10566.

Islandsbergs kombinerade fyr- och
bostadshus.
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22 november Lysekil
Vernissage - FYRAR
________________________________________________________________________
Lysekils Konstförening, Drottninggatan, Lysekil , kl 13.00-15.00
I samband med vernissage på utställningen FYRAR medverkar Svenska Fyrsällskapet
med någon form av program. För mer information se hemsidan www.fyr.org eller
ring Lysekils Konsthall 0523-10566.
6 december Göteborg
Julmarknad
________________________________________________________________________
Sjöfartsmuseet i Göteborg. Karl-Johansgatan 1-3, öppet kl 11-17 fri entré
Fyrsällskapet deltager i Göteborgs Sjöfartsmuseums julmarknad tillsammans med
andra ideella föreningar. Ann Holmdahls keramikfyrar finns till försäljning.
För mer information se dagspressen eller www.sjofartsmuseum.goteborg.se
Augusti/september 2009
Tre öar, sju fyrar, fjorton dagar
________________________________________________________________________
Resa till Azorerna. São Miguel, Faial och Pico skall vi besöka på vår resa och förutom
fyrar bekantar vi oss med öarna, deras sevärdheter och naturen. På São Miguel bor
vi en vecka i huvudstaden Ponta Delgada och besöker fyrarna Farol do Arnel, Farol
da Ponta Garca, Farol de Santa Clara, Farol da Ferraria och Farol da Ponta do Cintrão.
I samband med fyrbesöken ser vi oss om på ön i bl.a. Furnas med varma källor, Sete
Cidades med ”Tvillingsjöarna”, Lagoa do Fogo, varmvattenfallet m.m..
Vi flyger till Faial, ”Den blå ön” och staden Horta. Där finns bl.a. Peter Café Sport där
världsomseglare blandas med fiskare och övrig lokalbefolkning och där övervåningen
är ett museum för konsthantverk av valtand.
Med buss och/eller till fots tittar vi närmare på ön och fyren Farol da Ribeirinha, O
Calderão och Capelinhos, där en ensam gammal fyr är begraven i lava och sand. Från
Faial har vi en båtresa på 20 minuter över till Pico, Madalena. Fyren på Pico heter
Farol da Ponta da Ilha och vi skall också bestiga berget Pico, det högsta i Portugal, 2351
m. Kebnekaises högsta topp är 2103m, dock är uppstigningen till Picos högsta topp
betydligt enklare. Natur, lokalt hantverk och valmuseum ingår också i programmet.
Efter sex dagar fördelade på Faial och Pico flyger vi tillbaka till Ponta Delgada och
hem. Mera detaljerat program och priser kommer i nästa Blänket och på hemsidan
omkring januari 2009.
Jag tar gärna emot intresseanmälningar och ger mera information via epost:
mirlap@hotmail.com eller tel. 031 - 46 86 77, mobil 070 646 70 86 Bem Vindos!
Researrangör Mirja H Lappalainen
Reseberättelse med bilder från fyrresan till Madeira finns på: http://www.fyr.org/
Nyhet.htm

Foto: Esbjörn Hillberg
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Fyrskepp i nordiska vatten
Leif Elsby (text och illustrationer)

Vinga fyrskepp
med två lanternor som fyrljus på en rå.
1812 skaffade Ryssland sitt första
fyrskepp.
1829 skaffade Danmark sitt första
fyrskepp. Det lades ut vid Läsö Trindel
i Kattegatt.
1831 skaffade Sverige sitt första
fyrskepp. Det lades ut vid Falsterborev
och utgjordes av fyrskeppet nr 00 Hermina, en av Lotsverket inhyrd jakt. Hon
försågs med fyrutrustning, två mindre
kanoner för mistsignalering samt ankare
och kätting. Hon lades ut 1831 den 28
juli på 5-6 famnars djup. Besättningen
utgjordes av lotsålderman Martinsson
samt tre personer. Fartyget var dock
i minsta laget och inte helt lämpat för
uppgiften. Efter intagning i december
återställdes hon till sin ägare. Det dröjde
till 1844 innan nästa fyrskepp lades ut i
Sverige, fyrskepp nr 0 Cyklop, även hon
på fyrskeppsstationen Falsterborev.

Fyrskepp utgjordes av fartyg med anordning för att avge fyrljus. Senare försågs
de även med utrustning för mistsignal
och radiofyr. Fyrskeppen placerades på
platser där landbaserade fyrar inte gav
tillräcklig ledning för sjöfarande. Fyrskeppet låg förankrat på sin station med
hjälp av kraftiga ankare och kätting. Under dager tjänade stora, röda klot i masterna som tecken på att det låg på sin
position, under mörker lyste fyrljuset.
1731 lades världens första fyrskepp
ut. Det posterades i Themsenmynningen vid banken Nore Sand. Masten var
fösedd med en horisontell rå med en i
vardera änden placerad lanterna. De två
fyrljusen gjorde att fyrfartyget kunde
skiljas från vanliga ankarliggare, vilka
bara förde ett ljus.
1736 lades världens andra fyrskepp
ut. Det placerades vid Dudgeon Shoal.
Även detta engelska skepp var försett
10

1856 skaffade Norge sitt första fyrskepp.
Det lades ut vid Lepsöyrevet vid Ålesund.
1868 skaffade Finland sitt första fyrskepp. Det lades ut vid Qvarken
(Snipan) i Östra Kvarken.
1872 var i svenska vatten 9 st ”fyrfartyg” utlagda: Falsterborev, Finngrundet, Grepen, Grundkallen, Jerskullen (i
Karlskrona), Svenska Björn, Svinbådan,
Sydostbrottet samt Utgrunden.
Även i Vänern fanns ett fyrskepp,
nämligen Megrundet (1883-1919), och
var det enda fyrskepp i Sverige, som inte
ägdes av Kronan. Det innehades av Venerns Seglationsstyrelse.

1929, den 31 december, förfogade det
svenska Lotsverket över 25 stycken fyrskepp.
Fyrskeppsstationer
Läget för fyrskeppsstationerna, fyrskeppens placeringsplats, valdes så att de dels
skulle ge bra vägledning för sjöfarande
och dels för att ge en bra förankring för
fyrskeppen. Enligt internationell praxis
målades fyrskeppen röda, med stora vita
bokstäver längs fartygssidorna med namnet på placeringen. Då och då bytte ett
fyrskepp stationering och fick då ändrat
namn på sidorna.

Kem i (Plevna) 1885-1974

Norströmsgrund 1894-1969

Marjaniem i 1794-1881
Oulo-Nahkiainen 1892-1956
Helsingkallan 1885-1937

Östra Kvarken 1924-1960

Qvarken (Snipan) 1868-1960

Sydostbrotten 1862-1963

Lepsöy 1856-1879

Storkallegrund 1879-1957

Finngrundet 1859-1969
Västra Banken 1881-1970
Grundkallen 1862-1959
Grepen 1872-1955
Ildjernsflu 1919-1968
Grisbådarna 1900-1929
Megrundet
1883-1919
Skagens rev 1878Läsö Rende 1852Läsö Trindel 1829-

Horns rev
1878-

Relandersgrund Kalbådagrund
(Raum a)
1854-1953
1885-1953
Werkkomatala
1885-1933
Äransgrund (Helsinki)
Svenska Björn 1868-1968 1892-1958
Alm agrundet 1896-1966
Hävringe 1927-1967
Kopparstenarna 1883-1915
Storbrotten 1907-1958

Vinga 1929-1956
Fladen 1892-1969
Anholt Knob 1842Svinbådan
1866-1960

Venspilskij
Libauskij
Utgrunden 1864-1946
Ölands Rev 1919-1951

Jerskullen 1870-1879
Drogden 1837Mön SO-

Falsterborev 1831-1972
Trelleborgs Redd 1901-1930

Gedser rev 1878-

Fyrskeppskarta
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Taipeenluoto
(i Ladoga)
1877-1939

Malmö Redd 1876-1969
Kalkgrundet 1873-1971
Oskarsgrund 1879-1961

nade ”fyrskepp med toppkula men utan
ljus” vid Marjaniemi (utanför Karlö vid
Uleåborg i Bottenviken), det första lades
ut 1794. I Danmark har 22 stycken fyrskeppsstationer varit i bruk.
Fyrskeppen var ofta byggda för en
viss fyrskeppsstation men kom vanligen att tjänstgöra vid flera. Ibland blev
de överförda till reservflottan. De blev
moderniserade ett antal gånger för att
motsvara den förändrade tidens krav. De
utrustades på 1900-talet med den tidens
”high tech”.

I Norden låg fyrskeppen ute på sina stationer under den isfria säsongen. De tidigaste fyrskeppen saknade maskineri för
framdrivning. De fick därför seglas eller
bogseras. De fyrskepp som byggdes under 1900-talet var i regel utrustade så att
de för egen maskin kunde komma ut till
sin position respektive komma tillbaka
till hamn undan isen för att få underhåll.
De med isförstärkt skrov kunde ligga ute
nästan året runt.
I Sverige har 24 stycken fyrskeppsstationer varit i bruk. På dessa har totalt
37 olika fyrskepp varit utplacerade. Norge har haft 2 stycken fyrskeppsstationer.
Där har 3 olika fyrskepp varit posterade.
I Finland har 12 stycken fyrskeppsstationer varit i bruk. På dessa har totalt 15
bemannade fyrskepp varit utplacerade.
Det första med fyrljus lades ut 1868
vid Qvarken (Snipan) i Östra Kvarken.
Därutöver har Finland haft 3 obemanPeriod

Fyrskeppets namn
och nummer

1859-1888
1862-1894
1864-1903
1865-1910
1866-1921
1868-1913
1868-1888
1877-1889
1888-1900
1892-1927
1894-1928
1894-1908

1 Finngrundet
2A Sydostbrottet
3 Grundkallen
4 Falsterborev
5 Utgrunden
6 Svenska Björn
4F Qvarken (Snipan)
14 Svinbådan
16 Kopparstenarne
10B Fladen
18 Reserv
17 Svinbådan

Antal
lampor

Fyrljus
De tidigaste fyrskeppen var utrustade
med dubbla lanternor, som fick sitt ljus
av en rovoljelampa. Flera av de svenska
fyrskeppen och ett finskt utrustades med
så kallad lanternin av ”Stevensons modell”. Följande fyrskepp var ursprungligen utrustade med sådan:
Tillverkare

Stevensons fyrapparat
ersatt med

1x8
engelsk
sideralspegel
1x8
engelsk
fartyget ombyggt till pråm
2x12
engelsk
fartyget ombyggt till pråm
2x12
engelsk
fartyget sålt
2x8
engelsk
lins med AGA-ljus
2x8
engelsk
lins med AGA-ljus
1x8
fransk
det finska fartyget skrotat 1889
2x12 Wilkins i London lins med fotogenlampa med veke
1x8
engelsk
Lux-ljus med paraboliska speglar
1x8
G W Lyth
lins med dalén-ljus
1x8
?
lins med dalén-ljus
2x12 Wilkins i London (lanterninerna ärvda från nr 14
Svinbådan) Lins med dalén-ljus

Stevensons modell av lanternin var under dagtid nedsänkt i ett däckshus runt
masten för att få sin omvårdnad i skydd
mot väder och sjö. Lanterninerna innehöll antingen 2 lager à 6 rovoljelampor
eller 2 lager à 4 lampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska

spegel. Lanterninen i trä med glasrutor
var uppbyggd runt masten och löpte i
ett styrspår i denna, då den hissades eller halades. ”Lamporna är så ordnade att
ett någorlunda likformigt ljus utgår i alla
riktningar mot horisonten.”
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Stevensons apparat

FALST ERB O

S V E NS K A B J Ö R N

Nr 4 FA LST E R B O och nr 3 GR U N DK A L L E N :
2 fy rapparater med vardera 12 lampor med
paraboliska speglar.

Nr 6 S V E N SK A BJÖR N och nr 5 UT GR UN DE N :
2 fy rapparater med vardera 8 lampor med paraboliska
speglar.

1872 hade fyrljusen i svenska fyrskepp
fast sken och var riktade horisonten runt
(två stycken uppsättningar å vardera Falsterborev resp Grundkallen med 12 till
stycken parabolspegelförsedda oljelampor i varje, två stycken dito med 8 lampor i varje på Svenska Björn respektive
Utgrunden), två uppsättningar oljelampa med sideralsken (Svinbådan) resp en
fotogenlampa med sideralsken (Grepen
respektive Jerskullen).
De finska fyrskeppen utrustades i
flertalet fall ursprungligen med en något
annorlunda typ av fyrljus, nämligen alst-

rat av lampor försedda med dioptriska
trumlinser. Varje fyrapparat bestod av tre
linsförsedda fyrlyktor som satt kardansk
upphängda monterade på en triangelformad ram runt masten. Den löpte i
ett styrspår i denna, då de hissades eller
halades. Under dagtid var fyrapparaten
nedsänkt i ett däckshus runt masten.
Dessa gav i likhet med Stevensons modell karaktären fast sken. Lysvidd för vitt
sken 10 M.
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F I N N G R UN D E T

S V I NB Å D AN

Nr 1 FI N N GR UN D ET , nr 2A S Y D OST B ROT T ET
samt nr 4F QVA R K E N ( SN IPA N) : 1 fyrapparat med
8 lampor med paraboliska speglar.

Nr 8 S V I NBÅ DA N : 2 fy rapparater med
vardera en lampa med sideralsken ( rött
lampglas).

Ersatt med

Period

Fyrskepp nr & namn

Antal
lampor

Färg

1878-1928
1879-1920-talet
1885-1933
1885-19??
1885-19??
1885-1930
1885-1937
1892-1932 (?)
1892-1932 (?)

5F Taipaleenluoto
6F Storkallegrund
7F Werkkomatala
8F Nahkiainen
9F Snipan
10F Helsingkallan
11F Relandersgrund
12F Kalbådagrund
13F Plevna

1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
2x3
2x3

vitt
vitt
rött
vitt
vitt
vitt
rött
två röda
två vita

klippapparat från AGA
klippapparat från AGA
?
?
?
klippapparat från AGA
fartyget utgått 1937
?
?

Tillverkare av alla fyrapparaterna var B et F = Barbier et Fenestre, Frankrike

T A IP AL E E N L UO T O

S T OR K A L L E G R UN D

W ER K K O MA T A LA

NA H K I A I N E N
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QV AR K E N (S N IP A N)

H E L S IN G K A L L A N

R E L A ND E R S -G R UN D

När det så kallade Lux-ljuset utvecklades 1901-1902 av det svenska företaget
Lux kom det tidigt att installeras även
på fyrskepp. Lux-ljuset hade en ljusstyrka motsvarande en elektrisk glödlampa
med 100-200 W effekt och bestod av en
fotogengasbrännare försedd med glödstrumpa. Värmen från lågan omvandlades till synligt ljus på grund av att strumpan var impregnerad med vissa, unika
salter. Lux-ljuset monterades 1902 på nr
16 Kopparstenarne, 1908 på nr 11 Irene
samt 1923 på nr 21 Trälleborgsredd.
När det så kallade dalén-ljuset utvecklades 1916 av ingenjör Dalén och

AGA kom det ganska snart att användas
även på fyrskepp. Lågan från brinnande
acetylengas värmde en glödstrumpa. Dalénblandaren, en mekanisk bälg driven av
acetylengastrycket, försåg lågan med rätt
blandning luft och acetylen för att lågan
skulle brinna rent och intensivt. Dalénljuset kännetecknades av hög driftsäkerhet. Med förbrukningen 25 liter gas/min
och försett med en trumlins erhölls ljusstyrkan 2500 cd, vilket motsvarade ljuset från en 100-200 W glödlampa. I vit
sektor gav detta en nominell lysvidd av
11 M. Följande fyrskepp utrustades med
sådan:

Installerat

Fyrskepp nr &
namn

Ersatte

Installerat som Anmärkning

1922
1926
1927
1927
1927
1928

30 Grundkallen
32 Fladen
25 Finngrundet
10B Fladen
14 Svinbådan
18 Reserv

nybyggd
nybyggd
fotogen med veke
fotogen med veke
fotogen med veke
fotogen med veke

dalén-ljus
dalén-ljus
dalén-ljus
dalén-ljus
dalén-ljus
dalén-ljus

1974 skrotad
1929 ersatt av el-ljus
1940 ersatt av el-ljus
1953 ersatt av el-ljus
1938 skrotad
1959 skrotad

Samtliga installerade som dalén-ljus.
Ett speciellt problem på en plattform i
sjögång är att hålla fyrljuset horisontellt,
oavsett fartygets rullning. En lösning
blev den så kallade linspendeln. Den

uppfanns 1915 av Dalén. Linssystemet i
fyrskeppets högt placerade lanternin sattes i en kardansk upphängning. I fartygsskrovets inre, vid dess rörelsecentrum,
15

monterades en tyngd i en annan kardansk upphängning. Tyngd och linssystem var mekaniskt förbundna med linor.
Då fartyget rullade i sjögången pekade
tyngden fortfarande lodrätt och höll
därigenom via linorna linsen i konstant,
horisontellt läge. Senare försågs fyrskeppen med elektriskt ljus.

gatören sitt fartyg utrustat med undervattensmikrofon. Med en sådan på båda
sidorna på fartyget kunde riktningen till
vattenmisten bestämmas. Vattenmist
och radiofyr var synkroniserade. Genom
att ta emot de båda utsända signalerna
och mäta tiden dem emellan kunde avståndet bestämmas.
1927 installerades Sveriges första
vattenmist på fyrskepp nr 25 Finngrundet (station Finngrundet). 1929 installerades vattenmist på Vinga fyrskepp (nr
32 Fladen). Förutom på dessa var bland
annat Falsterborev och Trelleborgs angöring utrustade med vattenmist. Vid den
sist nämnda satt sändaren för vattenmisten 100 m öster om och på 12 meters
djup. Färjorna som trafikerade Tyskland
använde sig av detta fram till 1950-talet.

Mistsignal
Fyrskeppen var som regel utrustade med
anordning för att avge mistsignal. De
tidigaste hade små kanoner eller klämtade med skeppsklocka. Senare fyrskepp
hade vanligen även en större mistklocka,
som gav en dovare och starkare klang.
Mistklockan placerades oftast nära fören. Jerskullen vid Karlskrona hade dock
gonggong. Senare utrustades fyrskeppen
med ångmistsirén men detta krävde att
de hade ångpanna.
På 1920-talet fick flera fyrskepp
Nautofon. Detta krävde dock att fartyget hade försetts med generator för
elektricitet, antingen genom ombyggnad
eller som nybygge.

Radiofyrar
Tidigt utrustades fyrskeppen med cirkulär radiofyr och kom att ingå i kedjor
med andra radiofyrar. Med hjälp av en
vanlig radiomottagare försedd med riktningskänslig antenn kunde navigatören
pejla in flera sändare med känd position
och därigenom bestämma sitt läge genom krysspejling.
Strömmen till radiosändarna togs
från egna kraftaggregat ombord. Vid
klart väder sände de flesta radiofyrar
endast under de två första minuterna
varje halvtimma. Under osiktigt väder
sände man hela tiden. Generatorerna
för mistsignaleringen var ju då igång och
man hade god tillgång till ström till radiosändaren. Strömmen togs annars från
blybatterier, som laddades från dieselgeneratorerna under natten.
1927 placerades cirkulär radiofyr
på fyrskepp nr 25 Finngrundet (station
Finngrundet). Våglängd 950 m (315,8
kHz). Igenkänningssignal ”J” sänt på

Undervattenssignalering
Undervattensklocka och så kallad vattenmist (VMS) utvecklades för signalering under vattenytan.
Undervattensklockan var en i vattnet nedsänkt mistklocka med fjärrmanövrerad kläpp. 1923 installerades en sådan på fyrskepp nr 23 Kopparstenarne.
Vattenmist bestod av en elektriskt
driven membransändare som sänktes
ner i vattnet och satt i ett klockliknande
hölje. Detta hängde i en egen dävert och
sänktes ner i vattnet vid osiktigt väder.
Vattenmisten sände en ton med frekvens
1050 Hz. Den matades med en effekt av
några kW. Signal sändes ut en gång per
minut.
För att dra nytta av detta hade navi16

morse 2 gånger följt av 15 pip med period 30 s. Signaleringen var synkroniserad med mistsignaleringen (vattenmist).
1928 fick fyrskepp nr 23 Kopparstenarne (station Västra Banken) utrustning
för cirkulär radiofyr. Därnäst fick 1929
fyrskepp nr 32 Fladen (station Vinga fyrskepp) utrustning för cirkulär radiofyr.

des dock segla fartyget till Vasa, få ett
nytt ankare och återgå till sin position.
Följande höst hände det igen.
1914-1919 var fyrskeppsstationen
Falsterborev tillfälligt indragen på grund
av första världskriget.
1917 sänktes fyrskeppet nr 20 Grepen genom påsegling när hon låg vid stationen Grepen. Besättningen klarade sig.
Hon bärgades, reparerades och lades åter
ut på sin station.
1924 i april skadades fyrskeppet
nr 16 Kopparstenarne allvarligt genom
brand och sjönk kort tid senare på sin
station vid Fladen. Hon bärgades aldrig.
1929 en natt med gott väder blev
det norska fyrskeppet vid Ildjernsflu påseglat och sjönk. Hon ersattes senare av
ett nytt.
1931 ramponerades styrhytten på
det finska fyrskeppet nr 14F Kemi av en
storm.
1944 på väg från positionen in till
Vasa gick det finska fyrskeppet nr 9F
Snipan på grund i snöstorm och sjönk på
tre meters djup. Fyrutrustningen bärgades. Skrovet blev vrak.
1948 hade fyrskeppet nr 24 Reserv
tjänstgjort vid Vinga fyrskeppsstation. På
resa därifrån gick hon på grund utanför
Nidingen. Vid bogsering sjönk hon, bärgades och rustades upp.
1954 gick fyrskepp nr 22 Västra
Banken hårt på grund i dåligt väder. Hon

Lots
Vissa fyrskepp tjänade även som stationer för lots. På fyrskeppet Falsterborev
fanns lots. 1872 signalerades att lots
fanns ombord genom att en vit och blå
flagg var hissad. Även fyrskeppsstationen
Sjollen / Malmö Redd tillhandahöll lots.
”Då lotsflagg blåser finnes lots ombord.”
På den finska fyrskeppsstationen
Äransgrund/Helsinki tjänstgjorde även
fyra lotsar från Gråhara för lotsning
till Helsingfors. Under andra världskriget fungerade det finska fyrskeppet nr
18F Storbrotten som rörlig lotsstation i
Ålands skärgård.
Dramatik
Bottenslitaget på kättingen kunde bli
stort på grund av sjöhävning och varierande vind- och strömriktning. Draggning och påsegling kunde vara påtagliga
risker.
1868, i oktober, brast i en storm kättingen till ankaret för det finska fyrskeppet nr 4F Qvarken (Snipan). Man lycka-

S T OR B R O T T E N
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var på väg från sin stationering på Nordströmsgrund då det hände.
1969 slutade fyrskepp nr 2B Almagrundet sin planerade tjänst vid Malmö redd och draggade i storm in till Limhamns hamn, bogserades till Malmö, där
hon kom att förfalla och blev instängd av
en bro, som kom att byggas.
1971 brast ankarkättingen på det
finska fyrskeppet nr 14F Kemi i en svår
storm. Efter strapatser lyckades man
klara henne i skydd i Ajos.

byte det ursprungligen finska fyrskepp
nr 5F Taipaleenluoto, som tjänstgjorde i
Ladoga.
1939 vid krigsutbrottet låg vid Kalbådagrund det finska fyrskeppet nr 12F
Kalbådagrund inom räckhåll för ryssarnas kanoner. Dock inträffade en tät dimma, som gjorde det möjligt att bogsera
henne i finsk säkerhet.
1939 när vinterkriget bröt ut försågs
det finska fyrskeppet nr 17F Helsinki
med beväpning. 1940 skadades hon i ett
flyganfall när hon låg i Åbo. En person
omkom. 1941 exploderade tre ryska
minfartyg som då låg intill henne. Yttersidorna på nr 17F Helsinki trycktes ihop
men hon höll sig flytande. Besättningen
på 15 man överlevde.

Krigsöden och mer dramatik
De finska fyrskeppen har varit med om
dramatik från krigen:
1914 togs fyrskepp nr 11F Relandersgrund ur drift då 1:a världskriget
bröt ut och bogserades till Rauma. Ryska
sjömän seglade henne till Finska vikens
sydkust där de sänkte henne. Fartyget
bärgades och fördes till Tallinn för reparation och sedan tillbaka till Helsingfors.
Hon var dock i dåligt skick och fick bli
reservfartyg.
1918 övertog Finland som krigsbyte två ursprungligen ryska fyrskepp.
Nr 16F Kalbådagrund hade åren 18571918 tjänstgjort som ryskt fyrskepp vid
Kalbådagrund i Finska viken under namnet Kallbodengrund. Under finsk regim
fortsatte hon tjänsten på samma ställe.
Nr 17F Helsinki hade åren 1912-1918
tjänstgjort som rysk(lettiskt) fyrskepp
vid Libauskij utanför Liepaja i Lettland.
Tyskarna hade fört henne till Finland
som krigsbyte. Under finsk regim fortsatte hon tjänsten vid Relandersgrund
utanför Rauma i Bottenhavet.
1922 minsprängdes det finska fyrskeppet nr 15F Storbrotten. På morgonen den 21 september sänktes hon av en
mina från första världskriget. En person
överlevde ur besättningen på 7 man.
1939 erövrade Ryssland som krigs-

Personal
Bemanningen på fyrskeppen utgjordes
som regel av 5-8 personer. Som kompensation för den hårda och enformiga
tjänstgöringen ombord på fyrskeppen
åtnjöt personalen en jämförelsevis lång
semester (högst 3 månader per år, där
påmönstringsperioden omfattade hela
året), dels även så kallat fyrskeppstillägg
utöver den ordinarie lönen. Detta beräknades efter per dag tjänst ombord.
Nedläggning
På 1950-talet började fyrskeppsstationerna och därmed fyrskeppen att ersättas med bottenfasta utsjöfyrar. Pådrivande faktorer var den höga och ökande
kostnaden för personal och fartyg. På
grund av ändrade arbetsavtal i slutet av
1950-talet skulle personalstyrkan behöva utökas betydligt för att bibehålla
bemanning dygnet runt på svenska fyrplatser och fyrskepp. Därutöver skulle
det kosta stora summor att modernisera
personalutrymmen och den tekniska
utrustningen. För att kunna ersätta fyr18

skeppen utvecklades kassunfyrar. Sådana
började att byggas på löpande band. Teleskopfyren patenterades 1957. Dimdetektor utvecklades för att utan mänsklig
hand sköta mistsignaleringen på utsjöfyrarna. Även den tekniska utvecklingen
av elektroniska navigationshjälpmedel
som Decca Navigator och radar bidrog
till förutsättningarna för att ta bort fyrskeppen.
1965 återstod 7 av de förutvarande
24 svenska fyrskeppsstationerna.
1968 drogs den norska fyrskeppsstationen Ildjernsflu in, den sista norska
i drift.
1972 drogs den svenska fyrskeppsstationen Falsterborev in, den sista svenska i drift. På plats tjänstgjorde då fyrskepp nr 28 Reserv. Falsterborev ersattes
av en kassunfyr med samma namn.
1974 drogs den finska fyrskeppsstationen Kemi in, den sista finska i drift.
På plats tjänstgjorde då fyrskepp nr 14F
Kemi. Kemi ersattes av en utsjöfyr med
samma namn.
1988 drogs den danska fyrskeppsstationen Mön SO in, den sista danska
i drift.
Det i Östersjön sista fyrskeppet i
bruk var Ventspilskij, som tjänstgjorde
vid den lettiska kusten fram till 1990talets första hälft.

fortsättningsvis att användas som arbetsfartyg, till exempel som moderfartyg för
sjömätning eller som pråmar, eller såldes
till privatpersoner eller skrotades.
I Sverige finns tre fyrskepp bevarade
för allmänheten. I Göteborgs Maritima
Museum finns fyrskeppet ”Fladen” (nr
29 Ölandsrev) bevarat och kan där besökas. I Stockholm vid Vasamuséet på
Djurgården finns ”Finngrundet” (nr 25
Finngrundet), som visas för allmänheten.
I Västerås hamn ligger ”Almagrundet”
(nr 2B Almagrundet) som museiskepp.
Därutöver fanns 1999 följande
gamla fyrskepp att beskåda: fyrskeppet
nr 17 Svinbådan köptes av stiftelsen
Skeppsholmsgården och låg förtöjd vid
Skeppsholmen i Stockholm. Fyrskeppet nr 21 Trelleborgsreddd inrättades
efter diverse öden till kontor och låg
vid Biskopsudden i Stockholm. Fyrskeppet nr 5 Utgrunden låg i Västerås, ägd
av privatperson med avsikt att återställa
henne till exteriören. Fyrskeppet nr 15
Utgrunden fanns vid Ekerö i Mälaren.
I Finland fanns 1999 tre fyrskepp
bevarade. I hamnen i Kotka låg finska nr
11F Relandersgrund och användes som
restaurangfartyg. I Vasa låg finska nr 12F
Kalbådagrund och användes som restaurangfartyg. I Helsingfors utanför Finlands
Sjöhistoriska museum låg finska nr 14F
Kemi som ett flytande museum.
I Belgien i Nieuwpoort fanns 1999
det en gång svenska fyrskeppet nr 28
Reserv och användes som restaurang.

Bevarade fyrskepp
Fyrskeppen, som nu inte längre behövdes för sin avsedda tjänstgöring, kom
Norska fyrskeppsstationer
År

Fyrskeppsstation

1856-1874 LEPSÖY
1919-1968 ILDJERNSFLU

Placering
Nordsjön vid
Ålösund
Oslofjorden
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Ersatt av

Svenska fyrskeppsstationer
År

Fyrskeppsstation

Placering

Ersatt av

1831-1972
1859-1969
1862-1963
1862-1959

FALSTERBOREV
FINNGRUNDET
SYDOSTBROTTEN
GRUNDKALLEN

s. Östersjön
Bottenhavet
Bottenhavet
Bottenhavet

Falsterborev (kassunfyr)
Finngrundet (kassunfyr)
Sydostbrotten (kassunfyr)
Grundkallen, första
teleskopkassunfyren
Utgrundens fyr, första fjärrstyrda
kassunfyren över VHF
Svinbådan (kassunfyr)
Svenska Björn (kassunfyr)
fyr på fästningen Godnatt
Engelska grundet (kassunfyr)
Kalkgrundet (kassunfyr)

1864-1946 UTGRUNDEN

Kalmarsund

1866-1960
1868-1968
1870-1879
1872-1955
1873-1971
1876-1969
1879-1961
1881-1970
1883-1915
1883-1919
1892-1969
1894-1969
1896-1966
1900-1929
1901-1930

Öresund
Östersjön
Karlskrona
Öregrundsgr.
Öresund
Öresund
Öresund
Bottenhavet
Östersjön
Vänern
Skagerack
Bottenviken
Östersjön
Skagerack
s. Östersjön

SVINBÅDAN
SVENSKA BJÖRN
JERSKULLEN
GREPEN
KALKGRUNDET
MALMÖ REDD
OSCARSGRUNDET
VÄSTRA BANKEN
KOPPARSTENARNA
MEGRUNDET
FLADEN
NORSTRÖMSGRUND
ALMAGRUNDET
GRISBÅDARNA
TRELLEBORGS REDD

1919-1951 ÖLANDS REV
1924-1960 ÖSTRA KVARKEN
1927-1967 HÄVRINGE
1929-1956 VINGA

Oscarsgrundet (kassunfyr)
Västra Banken (kassunfyr)
Boj
Bottenfast fyr
Fladen (kassunfyr)
Norströmsgrund (kassunfyr)
Almagrundet (kassunfyr)
Boj
Trelleborgs Angöring, Sveriges första
kassunfyr
s. Östersjön
Ölands Södra grund, Sveriges första
bemannade kassunfyr
Östra Kvarken Nordvalen (kassunfyr)
Östersjön
Gustaf Dalén (kassunfyr)
Kattegatt
Trubaduren (kassunfyr) 1964

Finska fyrskeppsstationer
År

Fyrskeppsstation

Placering

1885-1974 KEMI
1794-1881 MARJANIEMI
1892-1956
1885-1937
1868-1960
1879-1957
1885-1953
1907-1958
1892-1959
1854-1953
1885-1933
1877-1939

Ersatt av

norra Bottenviken
kassunfyren Kemi
väst Karlö vid Uleåborg,
Bottenviken
NAHKIAINEN
inloppet till Brahestad,
kassunfyren Nahkiainen
Bottenviken
HELSINGKALLAN
södra Bottenviken
utsjöprick
QVARKEN (SNIPAN) Östra Kvarken
kassunfyren Utgrynnan
STORKALLEGRUND sydväst Vasa, norra Bottenhavet lysboj
RELANDERSGRUND / utanför Rauma, Bottenhavet kassunfyr Kylmäpihlaja
RAUMA
STORBROTTEN
väst Åland, södra Bottenhavet lysboj
ÄRANSGRUND /
Finska viken
kassunfyren Helsinki
HELSINKI
KALBÅDAGRUND
Finska viken
WERKKOMATALA
Viborgska viken
utsjöprick
TAIPALEENLUOTO
Ladoga
erövrat av ryssarna
20

Danska fyrskeppsstationer
År

Fyrskeppsstation

Placering

1829-1974
1837-1937
1842-1964
1852-1965
1853-1908
1869-1963

LÄSÖ TRINDEL
DROGDEN
ANHOLT KNOB
LÄSÖ RENDE
KOBBERGRUNDEN
SCHULTZ´S GRUND

1878-1980
1878-1970
1878-1972
1862-1968

HORNS REV
SKAGENS REV
GEDSER REV
LAPPEGRUNDEN
MÖN SO

Kattegatt (den första danska fyrskeppsstationen)
södra Öresund
O Anholt, Kattegatt.
NO om Läsö.
SO om Läsö, Kattegatt.
mellan Själland och Jylland i jämnhöjd med Århus,
Kattegatt
väst Jylland i jämnhöjd med Blåvandshuk.
NV om Skagen, Skagerack.
mellan Falster och Tyskland, södra Östersjön.
norra Öresund
södra Östersjön

osv. summa 22 st.
Under tiden runt det andra världskriget var antalet för de danska
fyrskeppsstationerna 14 stycken.

Finska fyrskepp
Tjänsteår

Nummer & namn

Bygg- L,
år
m

B, Ton Tjänstgjort vid
m

1794-1858
1859-1872
1873-1881
1868-1888
1878-1939
1879-1957
1885-1933
1885-1956
1885-1944
1885-1960

1F Marjaniemi
2F Marjaniemi
3F Marjaniemi
4F Qvarken (Snipan)
5F Taipaleenluoto
6F Storkallegrund
7F Werkkomatala
8F Nahkiainen
9F Snipan
10F Helsingkallan

1866
1877
1879
1884
1884
1885
1885

26,4
25,6
29,7
25,8
25,8
25,8
25,8

6,3
6,5
6,6
6,6
6,6
6,5
6,5

150
200
190
150
150
178
178

1888-1937
1892-1953
1892-1956
1901-1974
1908-1922
1857-1931
1912-1959

11F Relandersgrund
12F Kalbådagrund
13F Plevna
14F Kemi
15F Storbrotten
16F Kalbådagrund
17F Helsinki

1888
1892
1892
1901
1907
1857
1912

27,1
29
29
31
34,1
28
42,7

6,7
6,9
6,9
6,9
7,6
5,9
7,6

168
223
223
257
200
180
275

1925-1958 18F Storbrotten

1925 40,0 8,4 305
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Marjaniemi (saknade fyrljus)
Marjaniemi (saknade fyrljus)
Marjaniemi (saknade fyrljus)
Qvarken (Snipan), Relandersgrund
Taipaleenluoto (1939 ryskt krigsbyte)
Storkallegrund
Werkkomatala
Kemi, Nahkiainen
Qvarken (Snipan)
Helsingkallan, Reserv (=Varamajakka 1),
Qvarken (Snipan)
Relandersgrund, Reserv 1
Äransgrund (Helsinki), Kalbådagrund
Nahkiainen, Kemi
Äransgrund, Relandersgrund, Kemi
Storbrotten (minsprängd)
Kalbådagrund (1918 finskt krigsbyte)
Relandersgrund, Äransgrund (Helsinki),
(1918 finskt krigsbyte)
Storbrotten

Svenska fyrskepp
Tjänsteår

Nummer & namn

Bygg- L,
år
m

B,
m

Ton Tjänstgjort vid

1831-1831 00 Hermina
1844-1864 0 Cyklop
1854-1899 7 Vulkan

1826 - 62,5 Falsterborev
1844 21,3 5,9 130 Falsterborev
1854 21 5,9 130 Grundkallen, Utgrunden, Svinbådan, Kalkgrundet,
Finngrundet, Västra Banken, Reserv
1859-1900 1 Finngrundet
1859 22,3 6,0 160 Finngrundet, Sydostbrotten, Norströmsgrund,
Västra Banken, Reserv
1862-1894 2A Sydostbrotten 1862 22,3 6,0 160 Sydostbrotten
1864-1903 3 Grundkallen
1864 23,8 6,9 168 Grundkallen, Svenska Björn, Kopparstenarne, Reserv
1865-1909 4 Falsterborev
1865 23,8 6,3 168 Falsterborev, Kalkgrundet, Reserv
1866-1966 5 Utgrunden
1866 25,0 7,1 260 Utgrunden, Svenska Björn, Finngrundet
1868-1970 6 Svenska Björn
1868 25,0 7,1 260 Svenska Björn, Grundkallen, Kopparstenarne,
Almagrundet
1870-1972 8 Svinbådan
1870 24,8 6,5 190 Svinbådan, Falsterborev, Reserv
1870-1900 9 Diana
1782 16,7 5,7 85 Grepen, Reserv
1870-1892 10A Odin
1844 19,5 4,5 51 Jerskullen, Malmö Redd
1873-1932 11 Irene
1869 19 5,9 134 Kalkgrundet, Oskarsgrundet, Reserv
1875-1899 12 Grepen
1874 22,8 6,6 160 Grepen, Kopparstenarne, Finngrundet, Reserv
1875-1961 13 Kalkgrundet
1874 23,3 6,8 160 Kalkgrundet, Sjollen
1877-1934 14 Svinbådan
1877 31,2 7,2 300 Svinbådan, Sydostbrotten
1883-1952 20 Grepen
1883 14,6 6,5 61 Grepen, Reserv
1883-1937 31 Megrundet
1882 17,2 5,3 78 Megrundet, Reserv
1884-1959 15 Utgrunden
1884 20,4 6,5 145 Utgrunden, Norströmsgrund, Östra Kvarken
1888-1924 16 Kopparstenarne 1888 28,2 6,1 290 Kopparstenarne, Fladen
1892-1965 10B Fladen
1892 31,5 6,1 308 Fladen, Grisbådarna
1894-1960 17 Svinbådan
1894 31,4 6,7 290 Svinbådan
1894-1957 18 Reserv
1894 23,5 6,3 194 Reserv
1894-1955 19 Norströmsgrund 1894 14,6 6,5 90 Norströmsgrund, Utgrunden, Grepen, Reserv
1896-1969 2B Almagrundet
1896 20,3 6,6 200 Almagrundet, Kopparstenarne, Hävringe, Reserv
1899-1961 21 Trelleborgsredd 1899 18,0 5,8 125 Trelleborgsredd, Oskarsgrundet, Reserv
1900-1963 22 Västra Banken
1900 22,8 6,7 228 Västra Banken, Norströmsgrund
1901-1965 24 Reserv
1901 26,4 6,9 260 Finngrundet, Fladen, Svenska Björn, Reserv
1902-1970 23 Kopparstenarne 1901 26,4 6,9 260 Kopparstenarne, Grundkallen, Västra Banken
1903-1953 26 Reserv
1890 16 5,0 65 Reserv
1903-1969 25 Finngrundet
1903 27 6,9 264 Finngrundet
1906-1962 27 Malmö redd
1892 21 4,9 100 Malmö redd, Reserv
1910-1972 28 Reserv
1909 26,3 6,8 260 Falsterborev, Reserv
1919-1969 29 Ölandsrev
1915 28,4 7,4 380 Ölandsrev, Hävringe, Fladen
1923-1972 30 Grundkallen
1922 34 7,7 440 Grundkallen, Svenska Björn, Reserv
1926-1965 32 Fladen
1926 34 7,7 440 Fladen, Vinga
1934-1970 33 Sydostbrotten
1934 34 7,7 440 Sydostbrotten, Norströmsgrund

Källor, bl.a.:
Björn Werner, Fyrskepp i Sverige - historien om fyrskeppsepoken 1831 - 1972, C B
Marinlitteratur, 1999.
C F Rode, Norges Fyrvesen, Fyr-, merke- och ringevesendet gjennom 250 år, Steenske
Forlag - Oslo, 1941.
Erik Holmstöm, Vänerns fyrar - lysande kulturhistoria, Vänermuseet Lidköping,
2000.
Kungl. Lotsstyrelsen, Beskrifning öfver svenska fyrarne, med kort underrättelse om
fyrväsendets uppkomst och utveckling, P A Norstedt & söner, 1872.
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Lars Bugge, Kort och godt om Danske Fyrtårne, Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2001.
Lars Malmquist, Fyrar och fyrfolk - 50 år svensk fyrhistoria, Sjöfartsverket 1994.
Seppo Laurell, Suomen majakat, Gummeros Oy, Jyväskylä 1999.
Svensk fyrlista, diverse årtal.

Fyrbevarandekonferens på Åland planerad 2009
Den 20-22 september 2001 arrangerade Svenska Fyrsällskapet en fyrbevarandekonferens i Göteborg. Konferensen besöktes främst av berörda svenska myndigheter men även av deltagare från Norge och Finland. Den 28-30 maj 2003 arrangerade Norsk Fyrhistorisk Forening en fyrbevarandekonferens på Hurtigrutbåten
Nordstjernen. Vi var då ett flertal deltagare från Sverige. Den 25-26 maj 2006
arrangerade Isländska Fyrsällskapet en konferens i Stykkisholmur på Island där
endast undertecknad deltog från Sverige.
Nu planerar Finlands Fyrsällskap en fyrbevarandekonferens på Åland där vi
förhoppningsvis kommer att ha deltagare från Finland, Sverige, Danmark, Norge
och Island men troligtvis även från Estland. Denna konferens äger faktiskt rum
nästan på 200-årsdagen då den finsk/svenska gränsen drogs genom fyren Märket
i Ålandshav och naturligtvis hoppas vi kunna besöka denna unika fyrplats under
konferensen. Märket är ett renoveringsprojekt som sköts av Finlands Fyrsällskap
(www.fyrsallskap.fi). Mer info om konferensen inkl. kostnader kommer att presenteras under våren 2009. Reservera redan nu 4-7 juni 2009 så att du kan delta och
få många nya fyrvänner.
						

Esbjörn Hillberg

Medlemsavgifter 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
Förnyelse av medlemsavgift inbetalas på PGkonto nr 40 07 14 - 2.
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.
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Den Internationella Fyrdagen
Söndag 17 augusti 2008

Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2002 och firas sedan dess
varje år den söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje hela
weekenden i augusti. Förra året hölls 63 fyrplatser i Sverige öppna vilka besöktes av
c:a 6000 personer. Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, Belgien,
Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland,
USA och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och år 2007 hade vi, som
under tidigare år, fler fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen hade
tillsammans!
Samma augustihelg arrangerar även världens radioamatörer sin årliga fyrradioweekend.
Man bemannar ett flertal fyrplatser (år 2006 bemannades 378 fyrplatser varav 26 i
Sverige) runt världen med radioamatörer som talar med varandra via kortvågsradio.
Du kan läsa mer om radioamatörernas fyrweekend på deras hemsida: http://illw.net
Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Deras existens är starkt hotad
och med största sannolikhet kommer man aldrig någonsin mer att bygga några fler
bemannade fyrplatser. Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska
Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som
möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima
kulturarv.
Svenska Fyrsällskapet hoppas att du under söndagen 17 augusti har möjlighet att
besöka någon eller några av nedanstående 60-tal fyrar. Vi har listat deltagande fyrar
med början längst upp i norr från finska gränsen sedan runt vår kust upp till gränsen
mot Norge och avslutar med några fyrar i Vänern och Vättern. Fyrarna är normalt
öppna mellan 12 – 16 men viss lokal variation av öppettiderna kan förekomma.
Rödkallen, Pite-Rönnskär, Gåsören, Bjuröklubb, Rataskär, Stora Fjäderägg, Bergudden,
Holmögadd, Sundklubben, Skagsudde, Högbonden, Lungö, Brämön, Bönan, Limö
gamla fyr, Örskär, Djursten, Söderarm, Svenska Högarna, Finngrundets Fyrskepp,
Grönskär, Huvudskär, Landsort, Gotska Sandön, Fårö, Östergarn gamla + nya, Grynge
gamla ensfyrar Gotland, Stora Karlsö, När, Hoburg, Häradskär, Ölands Norra Udde,
Dämman, Segerstad, Ingrunden f.d. Utgrunden (kl. 14-17), Ölands Södra Udde,
Garpen, Utklippan, Hanö, Sandhammaren, Smygehuk, Falsterbo, Kullen, Hallands
Väderö, Morups Tånge, Nidingen, Malö + Malöhamn (f.d. Skalla), Valö, Vinga, Pater
Noster, Måseskär, Snurran Bohus Malmön, Hållö (osäkert), Väderöbod fyrplats,
Ursholmen, Nordkoster, Hammarö Skage (Vänern), Stavik (Vänern), Hjortens Udde
(Vänern), Vanäs Udde (Karlsborg, Vättern).
Förutom att du får en möjlighet att besöka de öppna fyrarna kommer vissa fyrplatser
även att arrangera vissa kringaktiviteter. På några fyrplatser kan du köpa lite att äta
men annars rekommenderar vi att du tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av
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ovan nämnda fyrar är belägna på öar i vilka fall du bör kontrollera hur du tar dig ut
och vad det kostar. Vädret kan också orsaka att vissa platser ej kan besökas.
Om du vill veta mer om en fyrplats och hur du kommer dit kan du gå in på Svenska
Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org
Tryck sedan på knappen FYRAR i vänster kolumn.
Tryck sedan på översta raden ”Svensk Fyrkarta av Leif Elsby” (www.fyr.org/
SvFyrkartaLE.htm)
Du kan sedan klicka på kartan på namnet på den fyr du önskar veta mer om.

Hjärtligt Välkommen till den Internationella Fyrdagen !

Klubbmärken, tröjor m.m.
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, pris om medlem 200:-,
pris 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, pris om medlem 250:-, pris ej medlem 324:(porto tillkommer: Sverige 56:-, Europa 146:-, utom Europa 176:-)
Fyrkortlek med 52+3 svenska fyrar 30:- (porto tillkommer 25:-)
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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Sveriges lokala ”fyrföreningar” per län
Norrbotten
Malören
Rödkallen

Malörens Intresseförening
Rödkallens Stug- och Intresseför.

0920-211099, 0702-764417
0920-10808

Västerbotten
Pite-Rönnskär
Gåsören
Bjuröklubb
Rataskär
Stora Fjäderägg
Bergudden
Holmögadd

Pite-Rönnskärs Stugägarförening
Svenska Kryssarklubben Skellefteå
Arena Bjuröklubb
Ratans Byalag
Stiftelsen Holmöns Båtmuseum
Holmöns Hembygds- och Intresseför.
Holmögadds Intresseförening

0910-31800, 0705-319888
0910-33761, 0703-536022
0913-32087, 0705-106660
0934-31095, 31290
090-49201, 55071, 55220
090-774243, 0705-559023
090-41903, 0930-28042

Västernorrland
Sundklubben
Sundklubbens Fyrsällskap Intresseför.

060-615288, 0660-256116

Uppsala
Örskär

Skärgårdsstiftelsen

08-4405600

Stockholm
Sv.Högarna
Grönskär
Huvudskär

Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen
Huvudskärs Byalag

08-4405600
www.skargardsstiftelsen.se
08-4405600
www.skargardsstiftelsen.se
08-6413823, 0709-514199 www.fyr.org/huvudska.htm

Södermanland
Femörehuvud

Föreningen Femörefortet 		

Östergötland
Arkö Båk
Häradskär

Föreningen Arkö Båks Vänner
Häradskär Intresseförening

Gotland
Östergarn
Stora Karlsö

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsför. 0498-58039
Karlsö Jagt- och Djurskyddsför. AB
0498-241100, 240500

Kalmar
Segerstad
Garpen

Segerstads Vänner
Föreningen Garpens Vänner

0485-664062, 0709-666450 www.segerstadsfyr.se
0486-20740, 20140
www.garpen.se

Blekinge
Utklippan
Hanö

Svenska Kryssarklubben Blekinge
Hanö Hamn och Byalag

0455-361139
0456-51535, 53042

Nidingens Vänner
Onsala Fyrförening

www.fyrvaktaren.se
www.holmon.com/hembygd

www.orskars-fyr.se

www.oxelosund.net/femore

0708-126626
www.arkobak.se
0734-321258, 0123-47040

Skåne
Falsterbo
Falsterbonäsets Museiför.
040-472242, 470513
			
Halland
Nidingen
Malö, Skalla

www.sxk.se/kretsar.ske
www.bjuroklubb.se,

www.osterut.se/medlem.asp?ID=84
www.storakarlso.se

www.sxk.se
www.hano.nu

www.kulturbron.com/
falsterbomuseum.htm

0300-60310, 0703-676054 www.nidingen.se
0300-29173, 62528
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Västra Götaland
Valö
Göteborgs Kanotförening
Vinga
Winga Vänner
Pater Noster
Pater Noster Vänner
Måseskär
Stiftelsen Måseskär
Hållö
Utpost Hållö
Bohus-Malmön Snurrans Fyrförening
Väderöbod
Föreningen Väderöbod
Ursholmen
Stiftelsen Ursholmen
Nordkoster
Fyrens Vänner Nordkoster
Mjörn
Mjörns Sjökortsförening
Harnäsudde
Lyrestads Hantverksför.
Värmland
Hammarö Skage Föreningen Fyrtornet u.p.a.

031-821793, 0709-665729
031-489027, 0704-784881
0304-673004
031-244810, 0708-553785
0523-30292, 30964
0523-36990, 0708-611154
031-235699, 0303-770229
031-203144, 0707-554888
0526-20466, 20620,20001
031-160112, 0732-514772

www.gkf.info
www.wingavänner.se
www.paternoster-fyren.com
www.fyr.org/maseska1.htm,
www.utpost-hallo.se
www.snurran.com
vaderobod.netg.se
www.ursholmen.se
www.kosteroarna.com/koster.htm
www.mjornkortet.se

054-521627, 0704-851620

						

Esbjörn, Donsö 2007-08-01

Redaktörens ruta
Som Du kanske ser har det som tidigare var Blänkets ”Programblad” ändrat karaktär.
Denna gången har antalet sidor blivit bra många fler. Det har varit svårt att få plats
med väldigt långa artiklar i vår- och höstnumren, som ju skall innehålla artiklar av
varierande slag, så att förhoppningsvis alla finner något passande att läsa. Jag blev
därför glad när jag kom på idéen att denna gången göra ett ”vanligt” Blänket där
programbladet ingår som en del. På så sätt kunde jag lägga in artikeln om ”Fyrskepp
i nordiska vatten”. Artikeln har p.g.a. sin längd fått vänta på publicering ganska
länge, men nu blev det äntligen dags.
Vid Svenska Fyrsällskapets senaste styrelsemöte togs beslut om att bilda en mindre
grupp som skulle starta ett pilotprojekt där fyrpersonal för fyra tidigare bemannade
fyrplatser på västkusten, Nidingen, Tistlarna, Varö/Valö och Vinga, skulle kartläggas
och dokumenteras för den tid fyrarna varit bemannade. Ännu så länge har enbart
Mats Carlsson Lénart och till största delen jag själv varit engagerade i kartläggningen.
Slutmålet skulle, om det blir ett positivt utfall av utvärderingen av pilotprojektet,
vara att dokumentera personalen på samtliga tidigare bemannade svenska fyrplatser
i en databas.
Kartläggningen är mycket tidskrävande och efter ett tag kom jag fram till att det
var lika bra att ta med alla västkustens fyrar eftersom man annars skulle behöva gå
igenom samma material en andra gång om projektet skulle komma att utvidgas.
Jag fick genast sanktion till pilotprojektutvidgningen av vår ordförande Esbjörn
Hillberg. Kartläggningen är långt, långt ifrån klar, men någon form av mönster både
vad gäller släktskap och tjänstgöringsort börjar framträda.
							
Maria Elsby
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Trinity House, det engelska sjöfartsverket
Esbjörn Hillberg
Jag har just läst 2007 års andra nummer av ”Horizon,
Trinity House International Newsletter” och jag
förvånas alltid över vilka positiva utvecklande idéer
det engelska sjöfartsverket har jämfört med vårt
svenska sjöfartsverk. Hela tidningen genomsyras
av en optimistisk anda. Trinity House är världens
första sjöfartsverk och fick sin kungliga charter 1514
av Henrik VIII. Organisationen var från början en
sammanslutning av lotsar och sjömän, men den fick
genom kungliga order 1606, 1607 och 1609 i uppdrag
att bygga fyrar och successivt överta alla privatägda
fyrar som fanns i England.
Sedan 1796 finns organisationens huvudkontor i en mycket vacker pampig byggnad
vid Tower Hill i London och dess nuvarande Master är HRH Prins Philip, Duke of
Edinburgh. Så gott som alla styrelsemedlemmar har anknytning till sjöfart då de är
högre sjöofficerare i Royal Navy eller den brittiska handelsflottan. Det finns alltså
mycket erfarenhet i deras styrelse. Den engelska drottningen är alltid ombord på
Trinity House moderfartyg Patricia när man arrangera någon typ av sjöparad vid
högtidliga tillfällen. Som du kanske förstår är Trinity House en mycket konservativ
traditionsrik organisation.
För ett antal år sedan började man sälja av vissa fyrplatser som man inte ansåg
behövdes ur navigationssynpunkt. Sedan insåg man plötsligt att man höll på att göra
sig av med sitt ärorika maritima nationalarv. All försäljning stoppades. I stället började
man rusta upp alla sina större anläggningar genom egna pengar och pengar som
man sökte via fonder i England. Pensionerade fyrvaktare engagerades som guider/
kontaktmän på de upprustade fyrplatserna och bostäderna hyrdes ut till allmänheten
som mycket unika högklassiga fritidsbostäder. Man kan även hyra hytter på deras
flaggfartyg Patricia (nästan bokad till 90%) och följa med när fartyget är ute på sina
uppdrag med fyrar och utprickning. Allt fler fyrar öppnas och visas för allmänheten
(12 st Lighthouse Visitors Centres under 2006 hade sammanlagt 150.000 besökare).
Ett fyrmuseum har öppnats i en gammal fyr på Hurst Castle, etc. Alla dessa aktiviteter
genererade en extrainkomst under senaste verksamhetsåret på c:a 15 Mkr som
används bl.a. för att rusta upp andra fyrar.
Du kan läsa mer om alla dessa saker om du går in på deras hemsida www.
trinityhouse.co.uk. Sedan kan du se deras kontor under knappen ”Trinity House”,
resor med Patricia via knappen ”Patricia Voyages” samt besöksfyrar/museum och
övernattning under knappen ”Events & Leisure” eller för detaljer om övernattning
direkt på hemsidan www.ruralretreats.co.uk.
Det vore mycket trevligt om även vårt eget SjöV hade liknande ambitioner och
vi kan ju alltid hoppas.

28

Utflykt till Arholma, Simpnäs
Jan-Bertil Sölvin

Arholma båk

kunde se spår av bl.a. bunkrar. Vi fick
även gå upp i båken och där var utsikten ännu magnifikare. Från båken kunde
vi se hur skogbeväxt Arholma är. I klart
väder kan man se ända bort till Furusund och Söderarm. I väster syntes fyren
Simpnäsklubb.
Arholma båk är från 1768 och firar
således 240 år just i år. Båken har även
använts som logement till militären. När
besöket var avklarat gick vi ner genom
täta snår tills vi hittade en glänta där vi
alla avnjöt våra medhavda matsäckar.
Vi fortsatte sedan att vandrar runt
ön till fots i olika grupper. Vi gick förbi
”Bullaugust gård”, som drivs av Skärgårdsstiftelsen som vandrarhem. Vidare
besökte vi kapellet som stod öppet. I
denna vackra träbyggnad fanns det fina
målningar av Harald Lindberg.
Vi ställde sedan kosan till Österhamn, där skutorna förr i tiden ankrade
upp för att invänta bättre väder inför
överfarten till Åland.
Återsamling vid bryggan för hemfärd via Simpnäs. Där blev vi guidade
på museet av Nisse Brandt. (Där kunde
undertecknad berätta att Myrstenrederierna drev färjetrafik till Åland med de
ombyggda lastfartygen Boge och Slite.
Detta vet jag bestämt eftersom salig
pappa var med om byggnationen på
Sölvesborgs varv i Blekinge. Ett tredje
fartyg byggdes som renodlad färja under
namnet Apollo.)
Det sista vi gjorde innan vi skiljdes
åt denna dag var att besöka ArholmaBjörkö kyrka.

Foto: Jan-Bertil Sölvin

I juni 2007 begav sig delar av Fyrsällskapets stockholmsavdelning till Roslagen i bilar på bitvis slingriga vägar. Väl
framme i Simpnäs hade vi fått fel tid till
passbåten, men vår eminente Christer
Nettelbladt var vaken och undersökte
tiden och tur var det, för båten skulle
just lämna kajen och då blev det plötsligt bråttom att hinna med. Överfarten
tog c:a 15 minuter och vid Arholma
handelsbod tog Christer Forssander vid
och guidade oss till vårt egentliga mål,
Arholma båk.
Promenaden till båken gick uppför
på slingriga stigar. Väl där uppe var utsikten hänförande. Båken står i militärt
område som numera är nedlagt. Man
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Styrelse och andra funktionärer
Svenska Fyrsällskapet

Organisations nr: 802439-0216 Hemsida: www.fyr.org E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623
PGkonto nr: 1968 420-8 Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208
Styrelse
Ordf.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Hans Rutberg, Karl Dahlgrensgatan 9, 581 82 Linköping, tel. 013-103585
Bertil Arvidsson, Källviksvägen 13, 421 66 Västra Frölunda, tel. 031-281313
Margret Mårtensson, Indigogatan 9, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-288456
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr, 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
Joakim Söderberg, Juniskärsvägen 163, 862 91 Kvissleby, tel. 0702-150362

Webmaster
Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel. 08-761 6109,
e-mail: bertil_oestling@glocalnet.net
Redaktionskommitté
Redaktör
Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 Jämjö, tel. 0455-50021
Lars Eléhn, G. Örnäsgatan 20, 662 31 Åmål, tel. 0532-71854
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932
Programkommitté Stockholm
Sammank.
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-665 1118
Tommy Asplund,Svartbäckens by 334, 136 59 Vendelsö, tel. 0731-807300
Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 Öregrund, tel. 0173-36207
Ulla Ericson, Folkungagatan 104 2tr., 116 30 Stockholm, tel. 08-640 1730
Annika Fransén, Bondegatan 7, 116 32 Stockholm, tel. 08-694 9311
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr, 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612
Gustav Westerlund, Fregattvägen 13, 181 37 Lidingö, tel. 08-765 4310
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810
Programkommitté Västkust
Sammank.
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Ingvar Dyberg, Sjöfartsverket, Box 949, 461 29 Trollhättan, tel 0520-472200
Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel 031-972148
Elisabeth Kaldén, Rörstigen 2, 442 35 Kungälv, tel. 0303-13051
Mirja Lappalainen, Allhelgonagatan 3, 415 13 Göteborg, tel 031-468677
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
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Programkommitté Sydsverige
Sammank.
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099
Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel. 040-464860
Håkan Thyberg, Falsterbovägen 39B, 239 33 Skanör, tel. 040-473065
Programkommitté Gotland
Sammank.
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
Lars Flemström, Box 119, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-493085
Ingvar Persson, Jungmansg.193, 621 52 Visby, tel. 0498-34107
Göran Storm, Mörtvätsvägen 23, 620 30 Slite, tel. 0498-220098
Eva Östman, Hässle Östergarn, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-52231
Återtändningskommitté OCCAS
Sammank.
Magnus Rietz, Box 1195, 131 26 Nacka Strand, tel. 08-601 9540
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Övriga funktionärer
Revisor
Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
Revisor
Christer Lundgren, Stenåsavägen 8B, 430 53 Åsa, tel. 0340-653941
Rev.supp.
Rune Johansson, Ekhagegatan 7, 441 44 Alingsås, tel. 0322-12495
Rev.supp.adj. Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, tel. 031-912519
Valbered.
Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel. 0300-60310
Valbered.
Leif Lehmann, Linnegatan 47, 413 08 Göteborg, tel. 031-244810
Valbered.
Gustav Westerlund, Fregattvägen 13, 181 37 Lidingö, tel 08-765 4310

Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok
Nu har den kommit ut, Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok!
Boken är nog den mest omfattande bok som publicerats om Sveriges fyrar och fyrhistoria. Den
är dessutom lätt att ta med sig i fickan då dess storlek är 24 x 125 x 174 mm d.v.s. ungefär som
fågelskådarböcker.
Fyrhandboken har hårda pärmar, är helt i färg med 320 sidor och två översiktskartor som visar
fyrarnas placering. Den beskriver detaljerat i ord och bild 116 fyrplatser (2 sidor per fyrplats)
med uppgifter om fyrens historia, tekniska data och hur man tar sig dit inklusive en sjökortsbild
som visar var fyrplatsen är belägen. Fyrhandboken innehåller även ett omfattande kapitel
om fyrhistoria och fyrteknik (36 sidor), information om Svenska Fyrsällskapet och 31 lokala
svenska fyrföreningar (33 sidor) samt en förteckning på fyrlitteratur. Den illustreras med c:a
450 färgbilder inklusive en sjökortsbild per fyr.
Boken kostar 235:- (200 + kuvert & porto 35) för medlemmar och 310:- för icke medlemmar
(275 + 35). Du beställer den genom att sätta in beloppet på Svenska Fyrsällskapets PG konto
nr 1968 420 – 8. Uppge ditt medlemsnummer samt namn och adress.
Esbjörn Hillberg
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Dina kontaktpersoner i våra programkommittér
Stockholm
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-665 1118
Västkust
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Sydsverige
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
Gotland
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav.
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla.
Du som vill bli enskild medlem betalar in din årsavgift som är 200:- på
PGkonto nr 40 07 14 – 2. Uppge dina kontaktdetaljer såsom adress, telefonnummer
och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt medlemsregister.
Medlemsavgiften för företag är 1000:- och för föreningar 250:-. Flera
båtklubbar, maritima organisationer, rederier, myndigheter och alla svenska
lokala fyrföreningar är medlemmar i Svenska Fyrsällskapet, men majoriteten av
medlemmarna är enskilda personer intresserade av fyrar och fyrhistoria.
Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra gånger
per år [januari (medlemsregister, etc), april, augusti (med bl.a. höstprogrammet)
och oktober/november]. Vår- och höstnumren är lite innehållsrikare och fyllda
av många intressanta illustrerade artiklar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste
januarinumret innehållande verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, etc.
Vi arrangerar också årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor.
Du är mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du
också kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org.
						
Esbjörn Hillberg

