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Redaktörens ruta
I detta nummer kan du läsa tredje och avslutande delen om fyrmästare Sven 
Lindkvists fyrkarriär. Ett stort tack till Rune Lindkvist som skrivit artiklarna och 
hans syster Gudrun som låtit mig ta del av materialet.

Leif Elsby har intervjuat Karin Westerberg - en charmig 100-åring - med 
minnet i behåll och mycket att berätta om sin stora fyrsläkt.

Jag brukar försöka att omslagsbilderna har någon form av anknytning till ar-
tiklarna i tidningen, men denna gången är det ”bara” vackra och somriga fyrbilder 
som Magnus Rietz tagit och som jag helt enkelt inte kunde motstå.

Det första mötet där många av de svenska fyrföreningarna deltog kan också 
vara intressant att läsa om. Vi får ta del av positiva och negativa erfarenheter man 
haft på olika håll. 

Det finns saker som jag ångrar. För många, många år sedan, när jag var gan-
ska ny som redaktör för Blänket, fick jag erbjudandet att intervjua Peter Hjörne, 
då chefredaktör och ägare till dagstidningen Göteborgs Posten. Jag vågade då inte 
närma mig denne ”store” man. Intervjun skulle gälla ”Månadens fyr”. GP publicerar 
varje månad en ny fyr med bild och en trevlig historik. Min feghet grämer mig än 
idag. Hade gärna velat veta hur man kom på den lovvärda idéen och funnit denna 
populära form av fyrinformation värd av fortsätta med i så många år. 

Jag har säkert under årens lopp missat flera ”intervjuoffer” och artiklar som varit 
värda ett bättre öde. Man är ju inte mer än människa! Känner du att något väsentligt 
du skickat in inte kommit med så hör av dig. ”Skadan” kan då kanske repareras.

Återigen vill jag tacka för alla trevliga brev, mail och telefonsamtal jag fått 
och som betyder så mycket. Tack också för att ni är så engagerade i fyrperso-
nalsregistret, mitt andra skötebarn. Där måste jag bara skicka ett särskilt tack till 
Hans Åkerblom som försett mig med mängder av information om personalen på 
Svartklubben och Understen. 

      Maria Elsby

Fyrpersonalsregistret
Registret omfattade i slutet av juni 4200 personer varav 965 är fyrpersonal, res-
ten är anhöriga i ett släktled före och ett efter. Av de 965 är det 44 kvinnor som 
tjänstgjort som lotsbarnskolelärarinnor eller fyrvaktare. 

 Då vi är ute och reser och har möjlighet brukar vi besöka kyrkogårdar där det 
är troligt att fyrpersonal är begraven. Gravstenar kan ge mer information än man 
kan tro. Senast sökte vi på kyrkogårdarna i Falsterbo och Skanör. Vi fann där bl.a. 
fyrvaktaren Axel Hallin f 1853 och sonen fyrmästare Nils Johan Hallin f 1898. Axel 
fanns redan i registret men inte Nils. Inte en enda uppgift om honom har jag kun-
nat finna i SjöV:s matriklar. Finns det någon som vet något om honom så hör av er?

      Maria Elsby
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Ordförandens sektor
Jag har aldrig tidigare skrivit om Fyrsällskapets styrelsemöten 
och vad vi arbetar med på dessa, så det kanske är dags nu. 
Då de flesta valda ledamöter bor långt ifrån varandra har vi 
bestämt att vi normalt endast skall ha 2 möten per år. Till dessa 
möten kallas de 8 styrelseledamöterna, redaktören för Blänket, 
vår webmaster och sammankallande i våra programkommit-
téer (4) d.v.s. totalt 14 personer. På våren har vi ett helgmöte 
växelvis på väst- och ostkusten. Höstens möte är normalt ett 
5 timmars endagsmöte under en lördag. Detta möte försöker vi ha på något ställe 
mellan Stockholm och Göteborg. Vi samåker med en bil från vardera Göteborgs- och 
Stockholm/Upplands-området. Övriga ledamöter ifrån Härnösand, Visby, Lund och 
Fiskebäckskil tar sig normalt dit på egen hand. Närvarofrekvensen på våra möten är 
mycket hög vilket är positivt.

Anledningen till att så många är kallade till dessa synnerligen kreativa möten är 
att vi är en nationell förening och att ledamöterna måste få en chans att träffas för att 
lära känna varandra, utbyta kunskaper och lyssna på varandra. Vi diskuterar idéer om 
Fyrsällskapets arbete, vad och hur vi skall satsa våra arbetsresurser, olika policyfrågor, 
beslutar om större investeringar/projekt m.m.. Inom gruppen finns stor erfarenhet 
och mycket kunskap som på detta sätt får möjlighet att spridas och komma Fyrsäll-
skapet till godo. 

Jag tänker nu ta upp några speciella större ärenden som vi ägnar oss åt förutom 
många föreningsadministrativa saker. 

Större icke administrativa projekt som vi arbetar med. 
En mycket viktig styrelsefråga är Svenska Fyrsällskapets framtid, vad vi skall göra, vad 
och hur vi vill förändra, etc. Vi tar upp denna fråga då och då, men har nu bestämt 
att vi skall förlänga höstens styrelsemöte med en dag. Under denna dag skall vi börja 
arbeta på ett strategidokument för de närmaste åren. Två arbetsgrupper har bildats 
(en för nationella frågor ledd av Dan Thunman och en för regionala ledd av Marie 
Tilosius). Varje grupp bör ordna en grupparbetsträff innan styrelsemötet för att ta 
fram ett underlag innehållande problemställningar och idéer. Båda grupperna skall 
även rådgöra med vår webmaster och Blänkets redaktör. 

Under 2011 framställde vi 4-sidiga foldrar för 10 välbesökta fyrplatser runt om i lan-
det. Dessa 10 foldrar ingick i Blänket 2011:4 (Jubileumsnumret). 2012 har vi framställt 
ytterligare foldrar för 8 välbesökta fyrplatser nämligen: Bönan, Gotska Sandön, Ölands 
Norra Udde, Garpen, Sandhammaren, Smygehuk, Hallands Väderö och Hållö. Meningen 
är att foldrarna skall väcka intresse för den aktuella fyren och Fyrsällskapet. Vi skall nu 
utvärdera vilken nytta dessa 18 foldrar har gjort innan vi eventuellt går vidare.

Som du kan läsa på annat ställe i detta nummer ordnade vi i slutet av mars för 
första gången en endagskonferens i Göteborg för lokala fyrföreningar. Av totalt c:a 37 
föreningar kom 18, vilket är ett fantastiskt resultat. Dessutom deltog Sjöfartsverket 
och Statens Fastighetsverk. Dagen var mycket lyckad. Vår ambition är att ordna lik-
nande konferenser, om det finns underlag, både i Norrland och i Stockholmsområdet.
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Svenska Fyrsällskapet var det första nationella fyrsällskapet i Norden som 2001 ar-
rangerade en Nordisk Fyrbevarandekonferens. Liknande konferenser har sedan hål-
lits i Norge 2003, på Island 2006 och på Åland 2009. Då Danmark tyvärr inte har 
tillfälle att ordna någon är det vår tur igen. Vi skall försöka göra detta 2013 och helst 
i Stockholmsområdet. Vi söker nu någon samarrangör, ett museum, en förening, etc.

För närvarande finns 86 fyrar från den gamla Fyrbesökshandboken på vår hem-
sida. Vi skall nu försöka lägga ut alla 116 fyrarna från fyrdelen i vår Fyrhandbok på 
hemsidan och samtidigt uppdatera informationstexten om dem.

Förhandlingar pågår med Sveriges Radio om att köpa kopior av olika radioinspel-
ningar om fyrar. Därefter vill vi försöka köpa kopior av gamla TV-program. Alla dessa 
inspelningar skall sedan berika vårt forskningsbibliotek.

Fyrpersonalsregistret bara växer och växer, men det tar tid. Maria och Leif Elsby 
arbetar mer än heltid med Blänket och Fyrpersonalsregistret. Många kontaktar Maria 
med uppgifter om sina fyrvaktarsläktingar och lånar ut gamla fotografier som sedan 
kan återfinnas i registret. Flera landsarkiv bl.a. för Norrlands- och ostkusten har inte 
hunnits med ännu, men det kommer.

En sak som man kan fundera över och som vi diskuterar på nästan varje styrelse-
möte är varför det totala medlemsantalet inte längre ökar i samma takt som tidigare 
utan mer konstant ligger på c:a 3000. Ungefär lika många nya medlemmar tillkom-
mer varje år som gamla avgår. Varför? Är inte fyrintresset större eller känner inte folk 
till att vi finns? Skall vi göra stora värvningskampanjer eller skall vi vara nöjda med 
vår nuvarande storlek?

Ett beslutat projekt som just startat är att dokumentera olika fyrljuskaraktärer 
på film. Vi hoppas kunna spela in ett unikt material. Vår förhoppning är att vi även 
skall kunna spela in lite om fyrteknik såsom linser, hur AGA-klippar och solventiler 
fungerar och mycket mer. Allt detta är kunskaper som kommer att falla i glömska och 
därför bör dokumenteras.

Det finns 3 viktiga saker som vi inte har lyckats med ännu. 
Det är att utvidga vår programverksamhet. Verksamheten är nu koncentrerad till Stock-
holm och Göteborg. Vi är också rätt aktiva på Gotland och i Sydsverige. Vi har länge 
försökt få igång någon lokal verksamhet i Norrland och i Mellansverige, men vi får inte 
någon större respons när vi efterlyser medlemmar som, med hjälp av Fyrsällskapet, kan 
starta en lokal programverksamhet eventuellt i samarbete med någon lokal förening.

Vi har sedan en tid sökt en PR/informationssekreterare som eventuellt skulle 
ingå i styrelsen för att hjälpa oss med PR och externa kontakter. Hon/han behöver 
inte ha så mycket fyrkunskaper för det får man med tiden. Däremot måste personen 
i fråga vara duktig på att utveckla informationsmaterial, utforma PR-kampanjer, ha 
kreativa idéer och ha en förmåga att skapa kontakter. 

En sak som nästan verkar totalt hopplös är att intressera någon större svensk TV-
kanal för att sända, kanske även producera, intressanta TV program om svenska fyrar. 
Jag tror inte att något annat kustland är så dåligt som Sverige inom detta område. 
Riks-TV-kanaler i våra närmaste grannländer Norge och Finland har gjort serier av 
fantastiska program om respektive lands fyrar och fyrhistoria. Inget händer i Sverige! 
Fyrsällskapet har även med hjälp av en professionell filmregissör och en fotograf gjort 
ett TV program om Gotska Sandön, Örskär och Nidingen. Människor som har job-
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bat på dessa platser (Hans Hörlin, Per Mattsson och Lennart Hermansson) intervjuas 
och deltar i filmerna. Vi har flera timmars råmaterial som till slut har editerats till 
ett program på 20 minuter. Filmen har gratis erbjudits till SVT och TV4 men ingen 
kanal är intresserad av att visa fyrar i TV.

Som du ser saknar vi inte ämnen på våra styrelsemöten. Tiden räcker inte till och 
vår ambition är hög. Vi går en intressant fyrframtid till mötes. Har du idéer eller vill 
hjälpa till så hör av dig. Vi behöver hjälp!
      Esbjörn Hillberg
      Donsö 2012-06-01

Plankan
Karl Åström

Efter flera dagars ostlig kuling från finska viken kom ett gäng 
drivved flytande utanför vår brygga på Huvudskär. Året var 
millenieskiftet. En planka, som skilde sig från all annan 
bråte, blev jag nyfiken på. Brädbiten på 112x25x2,5 cm, har 
en yttre form som i stort påminner om Sveriges fastland. 
Plankan, som är oskadad från den stund den blev utsågad på 
något sågverk och av någon anledning hamnat som drivved, 
fick mina tankar att inte bara rädda den från att bli kaffeved, 
utan också låta fantasin notera vad en herrelös planka 
kanske varit med om. Jag tänker mig att Plankan kommer 
från finska viken och att jag som osynlig fripassagerare får 
uppleva storm, regn, snö, hagel, vågor och kyla utan att ens 
bli våt om fötterna. Efter landningen vid vår brygga återstår 
bara dess verkliga historia.

Historien är en höjdare att bara glida fram i ytläge och 
ha universum både under och över sig och flyta dit vindar 
och strömmar bär, där fyrar blinkar både här och där och 
där resan slutar på Huvudskär. Plankans form inbjuder till 
att applicera digniteter som solen, månen, stjärnhimlen och 
inte att förglömma Huvudskärs fyr. Som synes sticker solen 
upp styrbords högst upp på plankan. Månen har fått sin plats 
på den kvist som blev kvar när plankan i ett tidigt skede 
kapades. Huvudskärs fyr tillhör liksom själva plankan en yngre epok i förhållande till 
universum.

Drivvedsplankan sitter nu i vårt hem som en intresserik tavla där fyren blinkar 
var gång vi går förbi. Tänk vad man kan få fram med lite fantasi, en planka och 
fyrintresse. 
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Program hösten 2012

18-19 augusti          Sveriges Internationella Fyrdag/-helg

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 helgen i augusti. År 2011 
var 72 fyrplatser i Sverige öppna och dessa besöktes av tillsammans fler än 12.200 personer. 

Även i år planerar vi att öppna drygt 70 fyrplatser. Aktuell information finns på vår hemsida 
http://www.fyr.org klicka på ”Int.Fyrdagen” i vänsterkolumnen.

På vissa fyrplatser kan man köpa något att äta och dricka men annars rekommenderar 
vi att man tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av ovan nämnda fyrar är belägna på öar. 
Kontrollera hur du tar dig dit och vad det kostar. Vädret kan också orsaka att vissa platser inte 
kan besökas.   

18 augusti Väderöbod                                                              Utflykt till Väderöbods fyrplats

(Reservdag 19 eller 25 aug om det blåser för mycket den 18:e.)
Samling i Hamburgsund lördag 18 augusti kl 10:00 vid fotbollsplanen 200 m norr om färjan 
till Hamburgö. Beräknad återkomst till Hamburgsund kl 17.
Utfärd med Föreningen Väderöbods båt (7,5 m livbåt). Båtresan tar 1,5 tim till Väderöbod.
Föreningen guidar besökarna runt i husen och de som vill och kan få gå upp i fyren. 
Alla deltagare får skriva på att resa och besök i fyren sker på egen risk.
I arrangemanget ingår en lättare lunch på Väderöbod.
Om vädret tillåter kommer vi att på hemvägen gå en liten omväg förbi de vackra öarna Florö 
och Dyngö.
Kostnad för arrangemanget 550:-/person. Max 10 deltagare. (min 5) 
Eventuellt kan vi ordna en andra båt. Då kan vi ta c:a 20 gäster.
Anmälan senast den 1 augusti till Magnus Blomstrand, tel. 0732-305229 och därefter insättes 
avgiften på 550:-/person på Föreningen Väderöbods postgiro 330684-2 senast 1 augusti. 

OBS! Anmälan är bindande och giltig när avgiften är betald. Vid avanmälan efter 1 augusti 
återbetalas inte avgiften. Var noga med att ange Väderöbodresa, namn och telefonnummer 
så att det går att meddela om turen måste ställas in. Beslut om utfärd tas baserat på väder på 
torsdag kväll före utfärden. Vid SV vind över 8 m/s kommer vi att ställa in turen. Då betalas 
avgiften tillbaka.
Denna utflykt ordnas av Föreningen Väderöbod på initiativ av Programkommitté Väst.
Båtresan ut till Väderöbod sker med privatbåtar. Dessa båtar har ingen ansvarsförsäkring utan 
resan sker på deltagarnas egen risk. Tag med egen flytväst.

18 augusti Sandhammaren                                   Sandhammaren - Internationella Fyrdagen

I samband med den internationella fyrhelgen kommer Sandhammarens fyr att uppmärksammas 
för sin 150-åriga tillvaro. Ordföranden i Fyrsällskapet - Esbjörn Hillberg - kommer kl 15.00 att 
sätta upp en minnesplakett. Kom och delta i evenemanget och passa samtidigt på att ta del av 
fyrens nya omgivningar. 
Ingen anmälan. Frågor ställs till Berny Perzon tel. 0411-44313 eller e-post berny@perzon.se.
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19 augusti Tylön                    Besök Tylöns fyrplats

Samling BryggCaféet, Grötvik, söndag 19 augusti kl 12 (Utfärd 12-15)
Resan, som tar 15-20 min, sker med privatbåtar från Grötviks segelsällskap under överinseende 
av sjökapten Klas Magnusson. 
Anders Röös, Statens Fastighetsverk, guidar i fyren.
Pris: 150:- vuxna och 100:- barn (upp till 15 år), kaffe/läsk ingår. Biljetter säljs på plats i 
BryggCaféet. 
Ingen föranmälan. Båtfärden sker enligt principen först på plats, först ut till Tylön.
(Rese) Arrangör är BryggCaféet i Grötvik för mer info tel. 0733-678874, www.bryggcafeet.com 
eller email till info@bryggcafeet.com
Grötviks hamn ligger mellan Halmstad och Tylösand som är väl skyltat från motorvägen E6 
både norra och södra infarten till Halmstad 

4 september  Stockholm                 Lotsning i Landsortsleden

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 4 september kl 19.00. 
Mästerlotsen Anders Knutas berättar och visar bilder om sitt liv som lots samt fyrarna utmed 
leden.
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Museet på Skeppsholmen, gå 200 m 
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 30 augusti till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller e-post till 
ulf.schloss@telia.com.

8 september Gotland                    Utflykt till Skenalden, Magö och Enholmen

Samling vid Sjöfartsmuseet i Slite hamn lördagen den 8 september kl 09.30 för att med båt ta 
oss till Skenalden, Magö och Enholmen.
Tag med egen matsäck och kaffe. 
Pris: Det kan bli en liten kostnad för bränsle till båten. 
Vid dåligt väder gör vi ett besök på Slite Sjöfartsmuseum där något föredrag hålls.
Avslut omkring kl. 16.00.
Anmälan senast 5 september till Jan Ströberg tel. 0708-949694, 0498-271523 eller 
e-post jan.stroberg@ebox.tninet.se

8 september  Göteborg           Helsingborgs och Kullens fyrar med vingårdsbesök

Avresa med buss från Göteborg, Heden Exercishuset (södra sidan) kl 08.00. 
Åter i Göteborg senast kl 20.30. Möjlighet finns att stiga på vid Björkängs motell (restaurangen) 
mellan Varberg och Falkenberg kl 09.00
Vi besöker först Helsingborgs fyr där det också finns en unik vindvisarställning att bese. 
Därefter åker vi till Kullaberg där vi stannar ca 3 tim. Kullabergsguiderna visar oss Kullens fyr, 
Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr och berättar om området. För den som vill kommer 
Leif Lexell att visa hur skattletning (Geocashing) med GPS går till. Naturummet och fiket är 
öppna och naturen finns där. För mer information se www.kullabergsnatur.se.
Vi avslutar resan med ett besök på en liten vingård, Villa Mathilda i Arild. Carl-Magnus och 
Marie-Louise Hedin tar emot oss och visar och berättar om sin vinodling m.m. 
www.villamathilda.com.
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Kostnad: 460:- inkl buss, inträden och provsmakning. Medtag egen matsäck.
Anmälan som är bindande görs 7 - 25 augusti till Ann Holmdahl tel 0304-39580 eller mail 
ann.holmdahl@telia.com. 
Tala om var du vill stiga på bussen. Kostnad 460 kr per person insättes på Fyrsällskapets 
postgirokonto 1968420-8 senast 27 augusti. Glöm inte att ange namn, medlemsnummer och 
”Resa till Kullen” på inbetalningen. Först till kvarn gäller!!

15 september  Garpen    Garpens fyrplats i Kalmarsund

Om intresset är tillräckligt stort arrangeras en utfärd till Garpens fyrplats med guidning. 
Intresseanmälan sig senast den 2 september till Anders Larsson, anla.lund@telia.com eller 
tel 0739-141499, 046-141436. Tidpunkt för avresa meddelas de som anmält sig. Vid okänliga 
väderförhållanden måste evenemanget ställas in. 
Pris: 75 kr per vuxen för båt till och från Garpen. Båten Kronan avgår från Bergkvara Gästhamn.

29 september Göteborg            Fyrradio, radiofyr och fyrljus

Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2, Göteborg, lördag 29 september kl 13.00.
På Internationella Fyrdagen kommunicerar radioamatörer på fyrplatser över hela världen med 
varandra. Bo Dahlqvist berättar om detta.
Lars Jägersvärd berättar historien om den riktade radiofyren på Burö i Göteborg.
Göran Sernbo lär ut lite om ljus i fyrtekniken. 
Detta är ett samarbete mellan Radiohistoriska Föreningen och Svenska Fyrsällskapet.
Ingen föranmälan.
Se gärna Radiohistoriska Föreningens hemsida http://www.radiomuseet.se/
Inträde: Medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige: fritt inträde, medlemmar i 
Svenska Fyrsällskapet: 20 kr, övriga: 50 kr.
Passa på att se Radiomuseets samlingar! Före föredraget från kl 12.00 har Radiohistoriska 
föreningen medlemsinformation och då kan du passa på att beskåda de mycket intressanta 
samlingarna av gamla radioapparater och annat radiohistoriskt i museet. 
Det finns möjlighet att köpa kaffe, smörgås och kaka.
Ev. frågor ring Göran Sernbo tel. 031-280955.

2 oktober  Stockholm                Lungö fyrplats

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 2 oktober kl 19.00. 
Lennart von Post berättar till bilder om fyrplatsens 150-åriga historia. Om personalens och 
familjernas arbete och liv samt den tekniska utvecklingen fram till dagens återtända och reno-
verade “fritidsfyrplats”. 
Resväg: se 4 september. 
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 27 september till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller e-post till 
ulf.schloss@telia.com. 

14 oktober  Göteborg      Utflykt till fyren Donsö Huvud

Båt från Saltholmen, Göteborg, söndag den 14 oktober c:a kl 11.40 till Donsö (kontrollera 
med aktuell tidtabell Linje 181 Västtrafik!). Åk gärna spårvagn till Saltholmen så slipper du leta 
parkeringsplats! 
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Vi vandrar genom samhället, med Esbjörn och Ulla Hillberg, till fyren Donsö Huvud. Visning 
av fyren och därefter fortsatt vandring via en plats för militärfyrar till Donsö Hamn. 
Esbjörn visar sedan sin Fyrbokssamling.
Medtag matsäck. Valfri återfärd c:a kl.15 eller kl.17. 
Pris: båt t/r Saltholmen - Donsö med Västtrafik 2 kuponger varje väg.
Ingen anmälan. Ev frågor ring Ulla Hillberg tel. 031-972148.

17 oktober  Gotland             Flygvapnets räddningshelikopter på Gotland

Strandbygdsmuséet, Ljugarn onsdag 17 oktober kl 19.00.
Lars Flemström kåserar om händelser och episoder under drygt trettio år.
Pris: 20:- Entré och kaffe
Anmälan senast 15 oktober till Jan Ströberg tel. 0708-949694, 0498-271523 eller e-post 
jan.stroberg@ebox.tninet.se.

14 november  Stockholm            Sandhammaren - ett strategiskt hörn av Skåne

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 14 november kl 19.00. 
Flemming Eklund berättar och visar bilder om Sandhammarens fyr samt berättar om sydöstra 
Skånes betydelse under kalla krigets dagar.
Resväg: se 4 september. 
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 8 november till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller e-post till 
ulf.schloss@telia.com. 

20 november  Göteborg             Anholt

Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, tisdag 20 november kl 19.00.
Bengt Garsell, flitig Anholt-resenär, berättar i ord och bild om ön mitt i Kattegatt. En säregen 
plats med spännande historia och en svåråtkomlig, isolerad fyrplats.
Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Anmälan (endast om du önskar förtäring) senast 15 november till Marie Tilosius, tel. 031-526165 
eller marie.tilosius@brevet.nu
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Karin från Islandsberg
Intervju med Karin Hjelmsten, född Westerberg. Foto på Karin: Rickard Hjelmsten. 
Bakgrundsmaterial: Maria och Leif Elsby. Vid pennan, teckningar och färgfoton: Leif Elsby. 

Men först lite bakgrund innan vi tar oss 
an Karin och hennes tre bröder. 

Ön Islandsberg
Islandsberg syd om Lysekil har genom 
landhöjningen förenats med den större ön 
Skaftö. Dalgångarna bjuder på åkermark 
och vindpinad skog men större delen av 
ön utgörs av berg och ljunghedar. Vägar-
na är enkla och övergår i stigar. Från fy-
ren ligger den närmaste orten Grundsund 
på knappt en timmes gångavstånd. 

Fyrplatsen Islandsberg
Fyrplatsen anlades år 1883 på Islands-
bergs Huvud. Det är en cirka 10 m hög, 
kal klippa, som stupar brant ner i havet. 
En djup ravin skiljer huvudet från själva 
ön Islandsberg. Klåvan övergår i båda 
ändar i en mindre vik.

I den norra kunde båten dras upp 
vid dåligt väder. Den södra utgjorde fyr-
platsens ”hamn”. Här uppfördes en kran 
för lastning och lossning. Bland annat 
kom faten med fotogen till fyren denna 
väg. Vid de dominerande vindarna mel-
lan syd och väst förvandlades ”hamnen” 
till ett kokande inferno. 

Då fyrplatsen anlades uppfördes ett 
kombinerat fyr- och boningshus, murad 
källare, vedbod, dass, kalk- och snickar-
bod, förrådshus samt bryggor. Brunn sak-
nades. Sötvatten erhölls genom att leda 
regnvatten från taket till en bassäng. 

Islandsbergs fyrplats ligger syd om Lysekil 
i Bohuslän. 

Den södra viken var fyrplatsens ”hamn”. 

Karin är en pigg snart 
100 åring. Vi träffade 
henne på ett äldreboende 
i Henån. Hon växte upp 
på fyrplatsen Islandsberg. 
Hennes far var fyrmäs-
tare Herman Westerberg. 
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Fotografi från 1925 visar gaveln mot sjön. 
Foto: Lotsverket

Den högt placerade fyrplatsen ger god ut-
sikt åt väster. 

Fyr- och boningshuset kom från snicke-
rifabriken Bark & Warburg i Göteborg. 
Det anlände monteringsfärdigt. Botten-
våningen var delad i två lägenheter. Fyr-
mästaren disponerade den södra samt 
hade ett kontor i den västra gaveln. Fyr-
vaktaren disponerade den andra.

Över förkastningsklyftan leder en 
bro. På ”landsidan” fortsätter trappor i 
berget vidare mot stigen, som går över 
berg, klyftor och hedar. 

Fyrens funktion
Det röda huset med sin vita gavel utgör 
ett karaktäristiskt sjömärke. Utanför den 
branta klippväggen är sjön även i lugnt 
väder gropig och otrevlig. Det är alltid 
en prövning när man skall passera Is-
landsberg.

Fyrplatsen är lätt att känna igen, 
antingen man kommer norrifrån via 
Gåsöfjorden, eller utifrån havet väs-
terifrån via Hättan eller Bonden eller 
söderifrån via Gullholmen mot den sto-
ra, inre farleden. Samma år som fyren 
byggdes på Islandsberg uppfördes fyr på 
Fredagsholmen och på Ösö. De båda var 
obemannade ledfyrar modell mindre. 

Fyrapparaten på Islandsberg var 
placerad inne i den övre våningen. Mot 
sjön fanns ett avlångt fönster kombine-
rat med två röda sektorglas. Utifrån den 
längsgående balkongen kunde glasrutan 
göras ren. Från början utgjordes belys-
ningen av en fotogenlampa med veke 
men den ersattes år 1912 av Lux-ljus. 
Linsen var en trumlins bestående av 
ett fack om 76° samt tillhörande krona, 
krans och spegellins. 

Fyren hade två ledande sektorer. De 
visade vitt fast sken. Den ena markerade 
farleden väster om skäret Hättan. Den 
andra markerade inseglingen syd om ön 
Bonden in mot Islandsberg. De ledande 
sektorerna begränsades i sida. Vid gång 
mot fyren visades om babord ett rött så 
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kallat enklipp och om styrbord ett vitt 
så kallat tvåklipp. Fyrsektorerna åstad-
koms med en von Otters klippapparat, 
som drevs av ett urverk med lod. Klip-
pen åstadkoms genom att i en båge runt 
linsen satt vertikala lameller, som liknade 
persiennblad. De kunde genom en finur-
lig mekanism vridas fram och tillbaka så 
att de stundom släppte fram ljuset, stun-
dom blockerade ljuset från lågan. Enklipp 
motsvaras idag av blixt, Fl. Tvåklipp mot-
svaras av gruppblixt, Fl(2). 

Personal på Islandsbergs fyrplats
Den förste fyrmästaren var åren 1883-
1887 Olaus Olsson. Han efterträddes av 
Hans Jacob Boman som stannade i 23 år 
till 1910 då han avled i tjänsten. I cirka 
10 veckor upprätthölls sedan befatt-
ningen av Otto Fredrik Helgesson innan 
efterträdaren Laurenz Österberg kunde 
tillträda. Denne stannade i 26 år tills han 
avlöstes av Herman Laurentius Wester-
berg som upprätthöll tjänsten tills fyr-
platsen drogs in år 1938. 

Den förste fyrvaktaren var åren 
1883-1910 Carl Anton Nordlander. Han 
stannade alltså i 27 år och efterträddes av 
Otto Fredrik Helgesson som stannade till 
1916 och som under tiden ersatte den av-
lidne fyrmästare Boman. Ett antal perso-
ner med ett flertal kortare tjänstgöringar 
lappade över tills Herman Westerberg 
tillträdde år 1918. Denne blev fyrplatsen 
trogen till dess indragning. Han var också 
far till den Karin och hennes bröder jag 
skall berätta mer om. 

Fyrplatsen blir privat
På 1940-talet hade utbyggnaden med 
ledfyrar blivit klar längs hela den svens-
ka inomskärsleden. År 1938 hade nya 
tider kommit till området runt Islands-
berg. Då ändrades farledsbelysningen 
även här. 

De ledande sektorerna från de dåtida fyrar-
na Islandsberg, Ösö och Fredagsholmen.

Laurenz Österberg var fyrmästare i 26 år 
på Islandsberg.

Hans Jacob Boman var fyrmästare i 23 
år på Islandsberg.
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Karin och hennes tre bröder
Karin och hennes tre bröder Westerberg 
härstammar från fyrfolk, både på fäder-
net och på mödernet. Två av Karins brö-
der fortsatte som fyrfolk.

Fredrik, den äldste sonen, blev känd 
som fyrmästaren på Hållö. Den näst 
äldste sonen Hans blev fyrmästare på 
Ursholmen. Åke blev ingenjör och hade 
sommarstuga i Rågårdsvik på samma ö 
som fyrplatsen Islandsberg idag ligger 
på. Men mera om allt detta senare. 

Fadern Herman
Karins och hennes bröders fader, Her-
man Laurentius Westerberg, härstam-
mar från fyrfolk. Han var åttonde barnet 
till fyrmästare Anders Martin Wester-
berg på Nordkoster och hans hustru 
Anna Kristina. Hon var nästan 21 år då 
hon år 1857 gifte sig med Anders Mar-
tin. De fick nio barn. Tre av dem dog 
i unga år, två emigrerade till Amerika, 
en gifte sig med lotsförmannen på Nord-
koster, tre fortsatte som fyrfolk. 

Anna Kristina var dotter till Johan 
Petter Zimmerman. Han var jaktlöjtnant 
på Styrsö vid Strömstad. Anna Kristina 
föddes på Styrsö och mamman var Mat-
hilda Sofia Engström. De ägde Florö i 
Fjällbacka skärgård, senare omskrivet som 
”Ett köpmanshus i skärgården” av Emelie 

Karins föräldrar Herman och Hulda Wes-
terberg. Herman ses här hos fotografen i 
Karlskrona, Hulda hos fotografen i Ström-
stad. 

Hermans föräldrar Anders Martin Wes-
terberg och hans hustru Anna Kristina.

Foton från Annmarie Eklund 

Några hundra meter norr om Islands-
bergs fyrplats anlades en ny fyr på den så 
kallade Torskepallen. Likaså byggdes en 
ny fyr på det lilla skäret Hättan. Fyren 
på Ösö ersattes av en ny fyr på Grötö. 

Fyrplatsen Islandsberg behövdes 
nu inte längre ur navigatorisk syn-
punkt. Den avbemannades och stod 
öde till år 1945 då den övergick i pri-
vat ägo. En rostig skylt på grinden ang-
er om och när det privata området får 
beträdas av allmänheten. 
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Flygare-Karlén och filmat av Åke Falk. 
År 1890 avled Anders Martin. Hus-

trun Anna Kristina med barn fick då 
flytta ut ur tjänstebostaden och ge plats 
för nästa familj fyrmästare. Förutseende 
nog hade familjen köpt en liten gård på 
Nordkoster. Dit flyttade Anna Kristina. 
Där levde hon som änkefru till sin död 
år 1908.

Modern Hulda
Hermans hulda maka Hulda Maria, född 
Boman, är Karins och hennes bröders 
mamma. Hulda härstammar från fyrfolk 
både på fädernet och på mödernet. 

Hulda Maria kom till världen år 
1878. Hon var äldsta barnet av sex till 
fyrmästare Hans Jacob Boman och hans 
hustru Fredrika Maria, född Jakobsson. 
Han var född 1850 och var fyrbiträde på 
Nordkosters fyrplats åren 1871 till 1883. 
Då tjänstgjorde han alltså under en viss 
fyrmästare Anders Martin Westerberg, 
far till Huldas tillkommande make Her-
man Westerberg. Herman och den ett år 
yngre Hulda hade alltså som små barn 
lekt tillsammans och delvis vuxit upp på 
Nordkosters fyrplats. 

Hulda kom senare att flytta till 
Klövskärs fyrplats då hennes far fick 
tjänstgöring där åren 1883 till 1887, 
först befordrad till fyrvaktare, sedan som 
fyrmästare. Han avlutade sin tjänstgö-
ring som fyrmästare på Islandsberg, där 
han efter 23 år avled i tjänsten år 1910. 

Hulda kom alltså till Islandsberg då 
hon var 9 år. Där kom hon att växa upp. 
Där kom hon senare att även se sina barn 
växa upp. I mellantiden kom hon att få 
den högsta utbildning som en kvinna på 
den tiden kunde få, nämligen lärarinna. 

Huldas mamma Fredrika Maria Bo-
man, född Jakobsson, var syster till en 
viss Albert Wilhelm Jacobsson. Han 
hade tjänstgjort som fyrbiträde på Nord-

kosters fyrplats, under en viss fyrmästare 
Anders Martin Westerberg. När denne 
dog blev Albert Wilhelm uppflyttad ett 
pinnhål och blev fyrvaktare. När Nord-
kosters fyrplats upphörde och flyttades 
till Ursholmen blev han den förste fyr-
mästaren där. Året var 1891. 

Hulda Bomans mamma Fredrika 
hade en annan bror, som hette Johan

Huldas föräldrar Hans Jacob Boman och 
hans hustru Fredrika Maria.  

Herman och Hulda har här blivit ett. 
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Herman Westerberg firas på 60-årsdagen 
med blommor och blader uppdukat mellan 
fyren Islandsberg och branten mot havet.

Edvin Jacobsson och som också var fyr-
folk. Han var fyrvaktare på Klövskär då 
Huldas pappa Hans Jacob Boman var 
fyrmästare där.

Fredrika hade också en syster Julia. 
Hon kom att gifta sig med fyrmästare 
Carl Gunnar Taube och bli mamma till 
en barnaskara, där en känd Evert var en 
av de tretton ungarna. 

Mer om Herman
Förutom några korta gästspel på Nord-
koster som tillfälligt fyrbiträde var Her-
mans första tjänst inom Lotsverket som 
extra fyrbiträde på fyrskeppet Grisbå-
darne. Det låg stationerat nordväst om 
Koster, på gränsen till Norge. Sverige 
har sedan år 1834 haft 24 lokaler där 
fyrskepp legat förtöjda för att vägleda 
sjöfarande. Herman befordrades år 1900 
till fyrbiträde och kom att tjänstgöra 
ombord i sju år. Under tiden växte sig 
kärleken stark till en ung kvinna, lärarin-
nan Hulda Maria Boman.  

Herman kom som fyrbiträde år 
1907 till Nidingen. Hermans och Hul-
das första barn, Fredrik, föddes år 1908. 
Sonen Hans föddes två år senare då 
familjen var på flyttning till Vinga där 
Herman fått tjänst som fyrbiträde. Där 
föddes år 1912 familjens barn nummer 
tre, denna Karin som vi nu har träffat. 
På Vinga föddes även Hermans och Hul-
das fjärde och sista barn, Åke. På Vinga 
levde familjen till 1918 då Herman fick 
tjänst som fyrbiträde på Islandsbergs fyr-
plats. 

Här kom Herman att tjänstgöra i 
20 år. Under tiden steg han i graderna 
och blev fyrvaktare för att sedan bli tf 
fyrmästare. Herman kom att avsluta sin 
karriär i Lotsverket med ett gästspel på 
fyrplatsen Haken på Ven. 

På Islandsberg kom familjen att bo 
från 1918 till 1938. Fyrplatsen låg alltså 

Herman Westerberg som fyrbiträde på 
fyrskeppet Grisbådarne, här tillsammans 
med kollegan Fritiof Holm. 

Fyrskeppet Grisbådarne.
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på en klippa som nästan lodrätt stu-
pade ner mot havet. Här kom Ka-
rin och hennes bröder att växa upp. 

Skolan
Skolan låg i Grundsund. Dit gick bar-
nen stigen över berg och hedar och längs 
sprickdalar. Efter så där en timme var 
man framme. På vintern kunde barnen 
inte ensamma pulsa fram genom snön. 
En vuxen fick då gå före så att barnen 
hade fotspåren att kliva i. Spåra i snön 
fick man göra både när barnen skulle till 
skolan och när de skulle hem igen. 

Konfirmationen
När det blev dags för konfirmationen 
var det till att läsa för prästen, inte i den 
närmsta kyrkan i Grundsund utan i den 
längre bort belägna i Fiskebäckskil. Dit 
var det ytterligare en dryg halvtimme 
att gå. Under vägen hade man god tid 
på sig att fundera över livets sorger och 
glädjeämnen. 

Trapporna och stigen
Herman utförde ett icke föraktligt för-
bättringsarbete. I betongen runt fyren 
skvallrar initialerna HLW om det. För 
att göra vägen ”iland” bättre framkom-
lig bar han sten och murbruk. Den långa 
stigen över berget har förbättrats på flera 
ställen.  

Brunnen
Det var inte alltid som det hopsamlade 
regnvattnet räckte till som dricksvatten 
och som sista sköljvatten vid tvätt av 
kläder. Man kan tvätta i saltvatten men 
måste skölja i sötvatten för att kläderna 
inte skall vara salta och dra åt sig fukt 
och kännas klibbiga. 

Hans J Boman upptäckte ett torrår 
att vid ett ställe längs stigen slokade inte 
träden. Det gjorde de på övriga ställen. 

Från vänster: Hans, Fredrik och Åke Wes-
terberg på trappan till fyren Islandsberg.

Han undersökte marken och fann att 
här kunde man gräva en brunn. Sagt och 
gjort. Vattnet var gott och av bra kvali-
tet. Enda kruxet var att det var långt och 
besvärligt att bära det längs den ojämna 
stigen över berget. Brunnen finns kvar än 
idag. 

Båten
Visserligen fanns en hamn vid fyrplatsen. 
Men den gick inte att använda mer än 
några dagar på året då det var lugnt vä-
der. Man utnyttjade därför mest en annan 
hamn och där hade man sin egen båt. Den 
låg på södra sidan av ön, strax väst om in-
loppet till det så kallade Skallhavet. 

Härifrån tillät vädrets makter oftast 
inte seglats till Grundsund men väl till 
samhället Rågårdsvik. Där kunde man 
också proviantera. Men från hamnen till 
fyren fick man ”kånka” och bära längs 
stigen över berget det man inhandlat. 
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Hans Westerberg.

Karin, nu med efternamnet Hjelmsten, 
med sin Sigvard. 

Fredrik Westerberg
Sonen Fredrik kom att följa i fyrsläkte-
nas fotspår. Han kom som 19-åring att 
få pröva på fyrtjänst då han tre somrar 
tjänstgjorde som tillfälligt biträde på Is-
landsberg. Sedan kom han att få trampa 
däck som tillfälligt biträde i omgångar 
på fyrskeppen Fladen och Vinga samt 
som besättningsman på tjänstefartyget 
Göteborg. 

Första längre landtjänstgöringen var 
som fyrvaktare på Ursholmen. Därefter 
blev det Nidingen och sedan Hållö. Där 
kom han att verka från 1951 till 1970. 
De 9 sista åren där var han fyrmästare. 
Han avslutade karriären 1974 som fyr-
mästare på Måseskär. 

Hans Westerberg
Hans kom också att följa i fyrsläktenas 
fotspår. Han började som tillfälligt bi-
träde på sin pappas fyrplats. I 11 år var 
han på tjänstefartyget Göteborg följt av 
ett halvår på fyrskeppet Fladen. Han var 
sedan i 10 år fyrvaktare på Ursholmens 
fyrplats. 

Han blev siste fyrmästare på Urs-
holmens fyrplats som drogs in 1965. 
Han fortsatte i 5 år på Nidingen tills han 
slutade i Lotsverket. 

Karin Westerberg, gift Hjelmsten
Vår Karin, som vi nu har träffat, kom 
inte att följa i fyrsläktenas fotspår. Hon 
flyttade till Göteborg. Där utbildade 
hon sig till sjuksköterska. Med kurskam-
raterna har hon sedan dess haft täta kon-
takter, men i dag är det bara Karin och 
en 102-åring kvar av det ursprungliga 
gänget. 

Karin fick arbete på Sahlgrenska 
sjukhuset. I Göteborg mötte hon också 
kärleken. Sigvard Hjelmsten och Karin 
fick två pojkar. Både Bo och Christer är 
idag fullvuxna seniorer. Numera bor de

Fredrik Westerberg.

Karin Westerberg som nyutbildad sjuk-
sköterska. 
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Snabbfakta om Islandsberg
Lat N 58° 12,1’. Long O 11° 24,3’. 
Bemannad 1883-1938. 

Fyrplatsens förändringar
1883 anlades fyrplatsen. Det kombine-
rade fyr- och boningshusets gavel mot 
sjön var målad vit, resten rött. Byggna-
den var tillverkad av snickerifabriken 
Bark & Warburg i Göteborg. 

Linsen av 4:e ordningen (500 mm 
Ø) var en dioptrisk trumlins med 1 fack 
à 76°, med catadioptrisk krona (6 ringar) 
och krans (3 ringar) samt spegellins med 
1 fack à 72° (9 prismor), fotogenlampa, 
von Otters persiennapparat med urverk 
och lod, lodvikt 26 kg. Lins tillverkad av 
Barbier & Cie 1883. 
1893 byggdes en fotogenbod. 
1912 utbyttes fotogenlampan med veke 
mot Lux-ljus. 
1938 byggdes en ny fyr i betong 400 
m norr om den gamla och försågs med 
fjärde ordningens (500 mm Ø) dioptrisk 
trumlins 200° och skärm 160°. AGA-
ljus. Den gamla fyren släcktes. Lins och 
fyrapparat monterades ner. 
1945 såldes den gamla fyrplatsen till pri-
vatperson. 
Nuvarande karaktär nya fyren: Fl(4) 
WRG 12 s 7 M. Lyshöjd: 13,5 m.

Fredrik och Åke Westerberg rensar nät vid 
Åkes stuga i Rågårdsvik. 

Foto fam Westerberg

sjönära på Orust och är fritidsfiskare. 
De kan se Måseskär nästan från där de 
bor. Men där upphör också fotspåren till 
forna tiders fyrsläkter. 

Tack
Tack till Karin, Christer och Bo Hjelmsten 
för berättelser, bilder, stort intresse och 
hjälpsamhet! Tack till Annmarie Eklund 
för tre bilder!

Islandsbergs före detta fyrplats sedd från 
den nord-sydgående inomskärsleden. Näs-
tan all trafik med nöjesbåtar passerar här 
på ”kustens E6:a”.             Foto: Leif Elsby

Hulda och Herman Westerberg hos foto-
grafen år 1943.
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Årets VIPP 2012

Till
Bertil Östling 

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat tilldela Bertil Östling: 

Årets VIPP 2012

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:

”Bertil Östling frågade för nästan 15 år sedan om han fick bygga upp och sköta en 
hemsida för Svenska Fyrsällskapet. Styrelsen tog tacksamt emot Bertils erbjudande 
och utnämnde honom till Fyrsällskapets Webmaster. 

Allt sedan dess har Bertil självständigt ansvarat för Fyrsällskapets hemsida. Det finns 
troligen inte många föreningshemsidor som är så aktuella och som vid behov dagligen 
uppdateras. Hemsidan har ständigt varit bland de tre mest besökta fyrhemsidorna i 
världen och har även under långa tider legat på första plats. Fyrsällskapets hemsida 
har även av Skolstyrelsen blivit rekommenderad som en kvalitetsgranskad webbplats 
för skolbruk. 

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Bertil Östling ”Årets VIPP 2012” visa sin 
uppskattning av hans mycket omfattande ideella arbetsinsats och stora engagemang 
för Svenska Fyrsällskapets hemsida allt sedan den skapades 1997. ”   

Göteborg den 17 mars 2012

Esbjörn Hillberg
Ordförande
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Min morfar - fyrmästaren
Olle Sandqvist

Framför mig har jag ett fotografi. Jag ser 
en liten pojke, fem år gammal i en mo-
torbåt med blicken stadigt riktad fram-
åt. Han har ena handen hårt knuten om 
rorkulten, och bredvid står morfar med 
den hemrullade cigaretten i munnen un-
der mustaschen. Bilen är tagen 1936 och 
båten är på väg från lotsutkiken i Kal-
mar till Grimskär, en fyr i Kalmarsund 
i farleden mellan fastlandet och Öland. 
Pojken är jag.

Min morfar, Oskar Ternborg, född 1873, 
kom från en sjömanssläkt i Kalmar. Hans 
far, som var född på Öland, står med 
beteckningen ”sjöman” i kyrkböckerna. 
Morfar började sin bana i Lotsverket på 
tjänsteångaren Kalmar, en tid han gärna 
berättade om, när han var ”ombord”. 
Han gick i land och blev fyrbiträde, fyr-
vaktare och så småningom fyrmästare på 
olika fyrar, mest på Öland. 

År 1905 kom han som fyrmästare 
till Kapelluddens fyr på östra Öland. Fy-
ren byggdes 1872 och är 30 m lång. Kon-
struktören var A.T. Gellerstedt, som lik-
som kollegan Heidenstam ritat åtskilliga 
fyrar. Gellerstedt var dessutom verksam 
som poet och författare och satt också i 
Svenska Akademin, en kanske inte helt 
vanlig kombination.

Fyrplatsen ligger c:a 5 km från när-
maste tätort, som är Bredsätra. Där fanns 
kyrka, skola, post och affär. Där handlade 
man och där gick barnen i skola.

Min mormor och morfar gifte sig 1898, 
och när de flyttade till Kapelludden hade 
familjen två döttrar, som kom att växa 

Kapelluddens fyr
Foto: Anders Lindqvist
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upp på fyrplatsen. Det är långt till när-
maste granne och det kunde nog kännas 
isolerat för de två familjer, fyrmästarens 
och fyrvaktarens, som bodde där. Skol-
vägen för de två flickorna var lång över 
de öppna gärdena längs vindlande vägar 
förbi väderkvarnar och långa stenmurar. 
När ölandsfåken låg på var det inte nå-
digt. Tidvis fick flickorna bo inackorde-
rade hos lärarinnan i skolan i Bredsätra.

Arbetet på fyrplatsen gick enligt 
schema med vakter, underhåll av fyr 
och materiel. Fotogen måste bäras upp i 
fyren för att fylla på brännaren. Meteo-
rologiska observationer skulle göras och 
ringas in på bestämda tider. Man förde 
observationer över passerande fartyg. 
Vid siktigt väder kan man observera 
blänket från Hoburgens fyr på Gotland. 

Ett exempel troligen från första världs-
kriget: 
En skeppsgossebrigg passerade kl 6.00
Kl 2.45 passerade 6 torpedbåtar
Kl 6.30 passerade en pansarbåt
Kl 7.35 passerade 3 torpedbåtar
Man hörde ibland kanondunder utifrån 
havet.

Man jagade säl och sjöfågel. Någon gång 
strandade fartyg på den långgrunda kus-
ten. Det berättas att en estnisk sprit-
smugglare en gång gått på utanför fyren. 
Det lär ha uppstått viss aktivitet längs 
stranden vid det tillfället.

Andra avbrott i vardagen var när 
kungaparet Gustaf V och drottning Vik-
toria kom i automobil en dag i augusti 
1908 för att dricka kaffe i fyrplatsens sy-
renberså. Om detta vittnar ett tackbrev 
med kungaparets porträtt till fyrplatsens 
familjer undertecknat av kammarherre 
von Eckerman.

Namnet Kapelludden hänger antagli-
gen ihop med att det ligger en medel-
tida kapellruin strax söder om fyren. 
Där står också ett stenkors och kapellet 
har kopplats samman med Den Heliga 
Birgitta, som påstås ha seglat från den 
lilla medeltida hamnen, Sikevarp eller 
Sikehamn alldeles intill. Platsen är sig i 
stort sett lik sedan 1930-talet. Fyr och 
boningshus finns kvar, liksom den omta-
lade syrenbersån.

Min morfar tjänstgjorde på Kapel-
ludden fram till 1933, då han flyttade 
till Grimskär och avgick med pension år 
1937. 

Det Kungliga tackbrevet
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Fyrutställning i Frölunda Kulturhus
Maria & Leif Elsby

Marie Tilosius, en av eldsjälarna och ansvarig för Programkom-
mitté Västkust, har tidigare ordnat mindre fyrutställningar på 
bibliotek och museer i Fyrsällskapets regi. Nu hade hon fått idén 
till en större och månadslång utställning på Frölunda Kulturhus i 
Göteborg. Marie är en energisk dam som inte ger sig i första taget 
och inte heller skyr en massa arbete. Hennes idé och entusiasm 
smittade av sig på Göran och Ingrid Sernbo och Ann Holmdahl. 
Dessa fyra har, med hjälp av en intresserad och kunnig personal 
från Kulturhuset och tillgång till en fantastisk lokal, gjort ett ena-
stående arbete. 

Avsikten var att fyrföreningar skulle ges 
möjlighet att presentera sig och konst-
närer få visa upp vad man konstnärligt 
kan åstadkomma med fyrar som in-
spiration. Fyrföreningarna fick skärmar 
till sitt förfogande och det har varit en 
febril verksamhet där man har klippt 
och klistrat och satt upp på skärmar 
och i montrar. Tavlor och keramikhant-
verk har arrangerats. Bord har varit upp-
ställda med fyrlitteratur, fyrfoldrar har 
delats ut och man har sålt Fyrsällskapets 

              böcker, kortlekar och bokmärken.

Marie Tilosius &
Göran Sernbo

Kajsa Grandics Åberg & Owe Grandics 
från Högbondens fyr och Ingrid Sernbo.

AGA-klipp, skänkt av Sjö-
fartsverket till Fyrsällska-
pets 15-årsjubileum.

Fyrbonad i lappteknik gjord av 
Ulla Hillberg.

Fotogenbrännare med tre 
vekar.
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Ett stort antal besökare har det varit och en del har fått höra Lars Wässing, en av 
konstnärerna, berätta om hur det var att växa upp på en fyrplats. Lars har också 
av egen erfarenhet kunnat berätta om det hårda livet som fyrvaktare på fyrskepp. 
Utställningen har alltid varit bemannad av medlemmar i Fyrsällskapet som hjälpt 
besökare tillrätta och förklarat. Det fantastiska är att alla ställt upp helt ideellt!

De 8 fyrföreningar som deltog i utställningen med skärmmaterial och/eller höll 
föredrag lör- och söndagar under utställningstiden var:

Föreningen Nidingens Vänner
Föreningen Hållö Fyr
Pater Nosters Vänner
Winga Vänner
Föreningen Ensfyrarnas Vänner (Fotö ensfyrar)
Stiftelsen Måseskär
Föreningen Väderöbod
Bråtavikens Båtsällskap

Övriga föredrag hölls av:
Esbjörn Hillberg: Fyrarnas historia, nuläge och framtid
Ann Holmdahl & Börje Moberg: Fyrar i konsten
Johnny Söderlund: Till rättelse för sjöfarande - Sjömärken från Svinesund till Haparanda
Lars Göran Itskowitz: Fyrar som resmål
Bengt Garsell: España Verde-kustland, tidvatten, fyrplatser
Göran Sernbo & Bosse Dahlqvist: Fyrar i tekniken ljus- och radiovågor

Utställande konstnärer:
Johan Ebefors
Anita Helldner
Ulla Hillberg 
Ann Holmdahl
Rolf Allan Håkansson
Börje Moberg 
Lars Wässing
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Från idé till succé!
Maria & Leif Elsby

Esbjörn Hillberg, Fyrsällskapets ordfö-
rande, hade i flera år talat om att man 
vid ett lämpligt tillfälle borde samla så 
många som möjligt av landets fyrföre-
ningar. Ett möte där man kunde träffas 
och utbyta tankar om olika problem och 
lösningar. I år dök möjligheten upp i sam-
band med fyrutställningen på Frölunda 
Kulturhus i Göteborg. Inbjudningar gick 
ut till samtliga Sveriges fyrföreningar 
och privata fyrägare. Gensvaret blev så 
stort (c:a 45% av Sveriges lokala fyrföre-
ningar) att Sjöfartsverket (SjöV) ställde 
upp med två och Statens Fastighetsverk 
(SFV) med en representant. 

Efter att Esbjörn hälsat alla välkom-
na tog Jon Granstedt från SjöV över. Jon 
är ansvarig chef för avdelningen ”Bygg 
och Teknik” som bl.a. omfattar fyrar, 
slussar, kustradio och GPS. Jon presen-
terade SjöV:s verksamhet. Vid sin sida 
hade han Stig Lind från SjöV:s fastig-
hetssida som berättade att verket har 
hand om c:a 1100 fyrar (hälften av alla 
fyrar), 466 lysbojar, 46 lysprickar och ota-
liga ”vanliga” prickar. Många hamnar äger 
sina fyrar men har serviceavtal med SjöV. 

SjöV gör underhållsbesiktningar på 
fyrar vart 4-6 år beroende på var den är 

belägen. Vid västkusten slits fyrarna mer 
p.g.a. saltet. Man har ambitionen att kla-
ra av ett större underhållsprojekt per år. 
2010 renoverades Hållö till en kostnad 
av 7,5 Mkr. 2011 gjordes en i huvudsak 
utvändig översyn av Utklippan för 5,4 
Mkr och i år är det Landsorts tur. Lands-
ort läcker ordentligt och har också fått 
en ganska nyupptäckt påväxt av rödalger 
på läsidan. Samma påväxt förekommer 
på Ölands Norra Udde. SjöV:s under-
hållsfartyg Fyrbjörn med 4 mans besätt-
ning besöker och underhåller årligen c:a 
100 fyrar.

Jon berättade att även om fyrarnas 
och då främst de stora angöringsfyrarnas 
betydelse har minskat i och med ny na-
vigationsteknik så byggs det ändå många 
nya fyrar framför allt i nya farleder. 2008 
gjordes en utredning om avveckling av 
fyrar och 2009 avyttrades 12 st varav 6 st 
till Föreningen Fyrtillsyn Gotland. Några 
båkar avvecklades också bl.a. Arkö.

För att en fyröverföring till ny ägare 
skall fungera krävs ett gott samförstånd 
med markägaren (som inte behöver vara 
den nye fyrägaren) så att denne ser en 
långsiktig lösning. Fyren får inte vara en 
sektorfyr och tillstånd för att hålla fyren 
tänd måste ges från Transportstyrelsen. 

Våren 2009 redovisade SFV enligt 
direktiv från Regeringen sin stora Kul-
turfastighetsutredning (c:a 550 fastig-
heter varav c:a 40 fyrplatser) som hade 
baserats på av Riksantikvarieämbetet 
föreslagna kriterier för den långsiktiga 
förvaltningen av statens bevarandevärda 
fastigheter. Denna utredning efterföljdes 
våren 2011 av Betänkande av Utred-
ningen om en översyn av statens fastig-
hetsförvaltning, SOU 2011:31. Den 1 
dec. 2012 skall en ny utredning presen-

Anders Röös (SFV), Jon Granstedt & Stig Lind 
(SjöV) samt Bengt Svanholm (Fotö).
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teras som föreslår vilka fastigheter SFV 
skall bevara och sköta. Många anlägg-
ningar kommer att falla utanför statens 
åtaganden och måste då tas om hand 
regionalt eller lokalt.

SjöV har gett visningsrätt på 8 fy-
rar. Dessa har fått avtal med checklistor 
framför allt gällande säkerheten. Man 
förpliktigar sig att en guide alltid är med 
vid visningar. För visningsrätten tar SjöV 
ut en årlig avgift baserad på antalet besö-
kare med en minimiavgift på 15000 kr.

Både Jon och Esbjörn betonade 
det fina samarbete som nu finns mellan 
SjöV och Svenska Fyrsällskapet där man 
har regelbundna möten 3-4 gånger per 
år för att diskutera aktuella fyrfrågor. 

Anders Röös från SFV berättade att 
det finns c:a 1700 kronoholmar och att 
verket förvaltar mängder av fastigheter 
men av dessa är det bara 6 fyrar men 
flera fyrplatser. Själv förvaltar han bl.a. 
Tylö fyrplats där fyren totalrenoverades 
2008-2009 för c:a 6 Mkr. Fyrpersonals-
bostäderna står nu på tur att renoveras. 

Svenska Fyrsällskapet har föreslagit 
och arbetar på att få till stånd en Natio-
nell Fyrstiftelse för att ta hand om de fy-
rar/fyrplatser som faller utanför statens 
bevarandeplan. Man har kommit en bit 
på väg, men det är långt kvar innan må-
let ev. kan nås. 

Varje deltagande fyrförening eller fyr-
ägare fick sedan en kort stund på sig att 
redogöra för sin fyr. 

Högbonden (Kajsa Grandics Åberg)
På Högbonden har det funnits ett 
vandrarhem i fyrvaktarbostaden sedan 
1980-talet. Verksamheten drevs först av 
STF men ägs och drivs sedan 1997 i pri-
vat regi. I källarplanet har man en utställ-
ning om folket som bott och verkat på fy-
ren. Man har 5-6000 besökare per säsong 
och av dem är det många fyrsläktingar. 

SjöV äger fyrtornet där ingen teknik finns 
kvar, men fyren blinkar fortfarande, sedan 
2011 från en ny lykta monterad på bal-
kongräcket. För 2 år sedan bildades Älgsjö 
fyrförening som nu har 10 medlemmar. 
Älgsjö är en liten fyr utanför Bönhamn.

Agö (Lenn Jerling)
Fyrplatsen och den gamla fyren är privat-
ägd av familjen Jerling medan den nya 
fyren ägs av SjöV. Fyr och fyrplatsbostä-
der är i gott skick på utsidan men sämre 
inuti. Ambitionen är att öppna ett vand-
rarhem men hamnen är dålig och Läns-
styrelsen har sagt nej till en brygga. Lenn 
råddes till att kontakta Lantmäteriet i 
frågan och hänvisa till landhöjningens 
inverkan på hamnen. 

Garpen (Bengt Åstedt, Garpens Vänner)
Garpens Vänner (bildat 1992) med 170 
medlemmar äger ön, fyren och alla bygg-
naderna. Man har c:a 2000 besökare per 
år och driver B & B med konferenser 
m.m. Man har problem med tillgången 
på färskvatten som måste transporteras 
ut från land, att få vatten ut till Gar-
pen skulle kosta 1 Mkr. Pengar som inte 
finns. Ett annat problem är vad man gör 
när fyrbelysningen med en 1000W glöd-
lampa inte kan ersättas längre. 

Esbjörn Hillberg i diskussion med Mariestads-
gänget medan Erik Nordström (Ursholmen) & 
Göran Lyth (Nordkoster) diskuterar stående.
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Sandhammaren (Berny Perzon)
Den 10 oktober 2012 firar man 150 års-
jubileum. Ursprungligen var det två iden-
tiska fyrar, men den norra fyren släcktes 
1891 och monterades ner 1904 för att 
återuppbyggas på Pite Rönnskär då med 
ytterligare 2 sektioner. I närheten av fyren 
finns ett museum med världens äldsta liv-
räddningsbåt. Fyrområdet var ganska igen-
vuxet och Föreningen Sandhammarens 
Fyrplats började 2010 snygga till området. 
I februari 2011 gav SjöV föreningen vis-
ningsrätt till fyren som officiellt öppnades 
i juni 2011. Under 2012 kommer man att 
återställa fyrplatsen i ursprungligt skick. 
Master o.dyl. på fyrbalkongsräcket har 
monterats ner och området kring den igen-
vuxna fyren är nu avskogat. Vid visningar 
av fyren får aldrig mer än 9 besökare sam-
tidigt finnas i tornet. Detta har man löst 
med att dela ut numrerade besöksbrickor 
1-9. När en person kommer ner igen över-
lämnas brickan till nästa besökare. På detta 
sätt kan det aldrig bli för många i tornet. 

Smygehuk (AnnaLena Sundin) måste ty-
värr lämna återbud kvällen innan mötet

Nidingen (Stig Karsegård)
Föreningen Nidingens Vänner bildades 
1990. 1832 byggdes två fyrar som 1946 
ersattes av en ny fyr som tillsammans med 
kassunfyren Lilleland skulle ge vägledning 
förbi de många grunden. 1990, vid fyr-
föreningens bildande, ägde Domänverket 
de gamla fyrarna. Föreningen samlade in 
1,8 Mkr. 1994 renoverade staten fyrarna 
utvändigt medan de invändigt fortfarande 
är mycket slitna. Nidingens Vänner äger 
inget utan hyr en lägenhet på fyrplatsen 
där det också finns ett vandrarhem.

Bråtaviken (Mats Berggren)
Bråtaviken är en av Sveriges nyaste ly-
sande fyrar och ägs av Bråtavikens Båt-

klubb som har 80 medlemmar. Man bör-
jade 2005 med att bygga upp ett torn 
av betongringar. Lanterninen av rostfritt 
stål med en lampa från en lysboj sattes 
upp 2007. Man ansökte hos Transport-
styrelsen och fick fyren godkänd som 
sjömärke och därmed markerad på sjö-
kort. Man har fått ett drifttillstånd på 5 
år för att hålla fyren tänd kontinuerligt 
med en blixt var 3:e sekund. 

Vinga (Charlotte Day)
Winga Vänner bildades 1984 och de 
sista bofasta lämnade ön 1988. Syftet 
är att bevara miljön och göra fyrplatsen 
tillgänglig för besökare. Föreningen har 
1400 medlemmar. Man har nyttjande-
rättsavtal och samarbetar med Stena Line 
och Göteborgs Hamn. Föreningen har 
hand om gästhamnen. Man har satt upp 
ett nytt staket utanför fyrmästarbostaden 
där halva huset är omvandlat till mu-
seum som man jobbar med att förbättra. 
Man har många guidningar med frivilliga 
funktionärer under helgerna fr.o.m. april. 
På sommaren bemannas fyren veckovis. 
Husen hyrs ut till medlemmar. Man har 
genom kommunens och Västkuststiftel-
sens försorg fått vatten och avlopp. Man 
har avtal med SjöV om visningsrätten för 
några år men det är oklart vad som hän-
der i framtiden. Ev. kan man starta vand-
rarhem men då behövs fler byggnader. 

Representanter från Garpen, Sandhammaren 
& Vinga.
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Sveriges äldsta ensfyr finns på Vinga.
Fotö (Bengt Svanholm)
Föreningen Ensfyrarnas vänner bildades 
2010. Fyrarna var då på väg att tas bort. 
Ursprungligen byggdes 4 fyrar 1964 för att 
förstärka inseglingen till Arendalsvarvet i 
Göteborg. Av dessa återstår 2 st 16 m höga 
betongpelare. De lägre fyrarna är borttag-
na. Föreningen kämpar för att bevara de 2 
återstående. Marken ägs av 3 samfällighe-
ter med 40 medlemmar där en del ännu 
motsätter sig att fyrarna får stå kvar. 

Pater Noster (Pelle Stavfeldt)
Den siste fyrmästaren flyttade 1965. 1975 
startade ”Rädda Pater Noster” då man 
ville släcka fyren. 1979 renoverades fy-
ren för 400 tkr som AMS betalade. 1980 
övertog Bohusläns Museum ansvaret för 
fyren. 1990 gjordes en ny renovering där 
1,25 Mkr hade samlats in och museet bi-
drog med resten utöver sparade fonderade 
medel. 1998 uppstod ett nytt renoverings-
behov och i juni 2002 lyftes fyren ner och 
transporterades i sin helhet till Rönnäng. 
Man fann då att fyren var i så dåligt skick 
att den måste monteras ner i minsta de-
talj och totalrenoveras. Ett stort projekt 
bildades där företaget Pharmadule-Em-
tunga tog över renoveringen motsvarande 
35 Mkr. I juli 2007 lyftes fyren i nyskick 
på plats på Hamneskär. Föreningen stöt-
tar Bohusläns Museum med 77 tkr till 
ett nytt fyrmuseum. Föreningen har 732 
medlemmar. Man vill återbörda den ur-
sprungliga linsens 16 fack. Hamnen är ett 
bekymmer trots att man lagt ner ½ Mkr 
där. Föreningens målsättning är att ordna 
hamnen, linsen och museet. Pelles råd till 
andra fyrföreningar är att alltid förankra 
allt man vill göra hos kommunen.

Måseskär (Leif Lehman)
1976 skulle Måseskär avbemannas. Man 
demonstrerade mot detta och fick fak-
tiskt behålla bemanningen till 1995. 

1983 bildades Stiftelsen Måseskär. Stif-
telsen har nu ett avtal med SjöV t.o.m. 
2018 till rätten att disponera fyrplatsen 
utan kostnad mot att man underhåller 
den. Föreningen samlade in 700 tkr och 
1988 var fyren helrenoverad. För detta 
arbete fick man 100 tkr från SjöV. Un-
derhållsarbete pågår ständigt. Fyrbostä-
derna ”hyrs ut” gratis till Sjöräddnings-
sällskapet för utbildning. Man har också 
avtal med helikopterdivisionen. 

Hållö (Bengt Wall)
Föreningen Hållö bildades 2010. Man 
har för avsikt att bygga ett naturum/mu-
seum. Den ursprungliga linsen är försvun-
nen men en annan lins är hämtad från 
Norrköping. Inne i fyren har man en ny 
temautställning varje år. Under 2012 är 
temat kurirflyget. Ön, som är naturreser-
vat med 350 olika växtarter, ägs av Sote-
näs kommun. Fyren från 1842 byggdes på 
med 5 m 1862. Man fick nautofon 1928. 
Maskinhuset är nu ombyggt till kapell och 
radiopejlstationen har byggts om till vand-
rarhem och kompletterats med småstugor. 

Ulebergshamn (Börje Hamnsjö) deltog 
utan presentation

Väderöbod (Reidar Gullman)
Fyrplatsen avbemannades 1965 och för-
fallet kom snabbt. 1979 blev byggnaderna 
illa tilltygade genom stenkastning på fönst-
ren så att det regnade in. Ett gäng dykare 
kontaktade Domänverket och ville bilda 
en förening för att renovera byggnaderna 
utvändigt. Man fick ett par 1000 kr och 
började med att sätta masonit för fönst-
ren och täta taken. Fyrföreningen bildades 
1980 med syfte att rädda husen från förfall 
och göra dem tillgängliga i framtiden för 
att ge en bild av hur man bodde på dessa 
ödsliga fyrplatser. Man fokuserade 10 år 
på utsidan med att glasa om, sätta in nya 
dörrar och täta taken. SjöV drev fyren och 
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Domänverket lade om skiffertaken. Man 
har ett rullande underhållsschema för hur 
de 8 byggnaderna skall bevaras. 2009 kom 
frågan upp om att fyren skulle läggas ner. 
Föreningen skickade då in en ansökan om 
att få ta över den. 2010 fick man köpa 
fyren med nytt linssystem bestående av 
lysdioder som beräknas hålla 20 år. Fyren 
drivs med tillstånd från Transportstyrel-
sen. Raconen är borta och fyren visar vitt 
sken runt om. Halva ön har nu befriats 
från fågelskyddet vilket innebär att alla nu 
kan besöka denna del av ön. Föreningen 
består av 28 familjer, 22 enskilda och 25 
stödjande medlemmar. Statens under-
hållskostnader sedan föreningen bildades 
1980 har inte överstigit 700 tkr. Man har 
inga betalande, inga sponsorer och får inga 
medel för underhåll. Allt arbete utförs på 
ideell basis. 

Ursholmen (Erik Nordström)
Erik kom som semesteravbytare i 3 må-
nader 1950 till denna speciella miljö. 
1975 bildades Stiftelsen Ursholmen 
med Erik som ordförande. Stiftelsen har 
nu 350 medlemmar. Ursholmen ingår i 
Kosters nationalpark där staten tar på sig 
ansvaret. Naturvårdsverket har renoverat 
de två fyrarna (varav en utan lanternin ef-
ter en brand). En förhandsstudie om hur 
fyrplatsen skall disponeras har gjorts. Alla 
de nuvarande hyresgästerna är uppsagda 
fr.o.m. 2013. Erik, som hyrt ett av husen i 
många år, befarar förstörelse om byggna-
derna står tomma och öde en längre tid. 

Nordkoster (Göran Lyth)
Det finns en skrift om hur man kan göra 
för att driva fyrplatsen vidare. Göran hop-
pas på stiftelsen så att det blir en konti-
nuitet i drivandet av fyren. Man behöver 
experthjälp med vad man skall använda 
för material och hur man kan få pengar till 
underhåll. Fyrens Vänner sökte bidrag och 
renoverade år 2000 den norra fyren som 

även återtändes 2001 Den södra fyren äg-
des och renoverades av Fortifikationsver-
ket. Båda fyrarna finns numera i national-
parken och ägs av Naturvårdsverket. 

Mariestad (Lennart Högstedt)
Mariestads fyrförening bildades under 
dramatik. En dag innan SjöV skulle beslu-
ta om de 3 fyrarnas rivning meddelade för-
eningen kommunalrådet att fyrarna skulle 
rivas inom en månad. Ärendet togs upp i 
kommunstyrelsen dagen efter där man be-
slutade om rivningsförbud. Föreningen har 
haft ett gott samarbete med kommunen 
och SjöV. Ett gäng pensionerade yrkesmän 
har renoverat Röskärs ensfyr som är byggd 
enl. Heidenstams idéer. Gymnasieelever 
från Mariestad fick en nyttig praktisk öv-
ning genom att bygga en ställning ute i 
vattnet runt fyren. Lennart påpekar att 
pensionerat yrkesfolk är en guldgruva och 
att man bör kolla lokala stiftelser för att 
få ihop pengar. Man får inte glömma att 
SjöV måste godkänna renoveringar och 
kolla att säkerheten är tillräcklig. Renove-
ringen av Röskärs fyr gick på 8000 kr inkl. 
2300 kr till försäkring.

Dagen avslutades med en längre fråge-
stund och allmän diskussion. Man fick till-
fälle att ge varandra tips om hur man hade 
löst olika problem och inte minst kunde 
man fråga SjöV och SFV och få svar di-
rekt. Alla deltagare var helnöjda med da-
gens arrangemang. Esbjörn avslutade med 
att tacka alla deltagare och en förhoppning 
om att Fyrsällskapet under kommande år 
skall hinna ordna liknande träffar på andra 
ställen i landet så att andra lokala fyrföre-
ningar har möjlighet att deltaga. 
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Svenska Fyrsällskapets stipendium 2012

Två ansökningar har inkommit:

Eva Larsson har skrivit en bok med titeln ”Olga på Väderöbod”. Boken som 
baseras på Evas mormors liv belyser hur familjen och särskilt kvinnorna levde 
till vardags och fest på en enslig fyrplats. Boken är sammanställd och har nyligen 
tryckts. Eva söker stipendiet för att göra en ny tryckning av ett bearbetat 
manuskript som skall innehålla mer bilder och sjökort. En kalkyl finns för att 
trycka 500 ex. och ligger på 45.000 kr.

Henrik Alexandersson har ansökt om medel för att genomföra ett projekt 
med namnet ”En käring mitt i havet - Saltskärs båk och andra sjömärken och 
fyrar på Soten och Väderöarna i norra Bohuslän”. Syftet med projektet är att 
utifrån en kulturhistorisk utgångspunkt sammanställa en biografi över Saltskärs 
Käring utifrån källor som hämtas direkt från arkiven samt att upprätta biografier 
över övriga fyrar och sjömärken på kuststräckan Soten och Väderöarna i norra 
Bohuslän. 

Av projektbeskrivningen framgår att stipendiet kommer att användas för 
att täcka delkostnader för resor och uppehälle; inskanning av ritningar och foto; 
kopior; litteratur i samband med forskning och inventering.
Det totala beloppet som söks är 14 500 kr.

Beslut: 

Styrelsen beslutade att dela ut följande två stipendier:

14 500 kr till Henrik Alexandersson och hans projekt ”En käring mitt i havet 
- Saltskärs båk och andra sjömärken och fyrar på Soten och Väderöarna i Norra 
Bohuslän”. 

10 000 kr till Eva Larsson för hennes bokprojekt om fyrfamiljen Fredrik och 
Olga Waldner, tidigare boende på fyrplatser längs Västkusten. 
Stipendiet delas ut efter tryckning av den utvidgade/kompletterade skriften. 

      Styrelsen 
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En Nationell Fyrstiftelse

Kanske den viktigaste frågan för styrelsen är fyrarnas framtid och 
vårt arbete med bildandet av en nationell svensk fyrstiftelse. 

Egentligen påbörjades diskussionen om fyrbevarande redan 1999 då Sjöfartsverket 
(SjöV) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) började göra en fyrinventering. Dan Thun-
man, en av Fyrsällskapets styrelseledamöter, anställdes under c:a 1,5 år för att göra 
inventeringen. Vänerns Seglationsstyrelse, Vänermuseet samt Länsstyrelserna i Väs-
tra Götalands och Värmlands län hade gjort en motsvarande inventering av fyrarna i 
Vänern 1998. 

År 2001 genomförde sedan RAÄ, SjöV och Statens Fastighetsverk (SFV) en utred-
ning om vilka fyrar som skulle bevaras av staten. Med denna utredning som bakgrund 
träffades år 2002 högsta cheferna för SjöV, SFV och RAÄ på Kullens fyrplats . Även 
Svenska Fyrsällskapet var inbjudet och deltog. På förslag fastställdes att 25 (varav 
17 var statliga byggnadsminnen) av landets c:a 140 f.d. bemannade fyrar/fyrplatser 
skulle utses till Nationalarv. När sjöfarten inte längre behövde något objekt skulle det 
överföras från SjöV till SFV som då blev ägare och ekonomiskt ansvarig för framtida 
underhåll. Utöver dessa 25 fyrar fanns det ytterligare 24 fyrar som var byggnadsmin-
nen och 14 som föreslogs bli byggnadsminnen. I teorin skulle 63 fyrar bli skyddade. 
Detta förslag genomfördes tyvärr aldrig. Fyrsällskapet började då arbeta på ett förslag 
att bilda en nationell fyrstiftelse. Representanter för Fyrsällskapet, Anders Lindström 
och Berndt Festin besökte Kulturdepartementet, SjöV och RAÄ och presenterade 
Fyrsällskapet och vad vi ville göra för att bevara de större svenska fyrarna. Vi kanske 
kom en bit på väg, men inget mer hände i ärendet från statens sida annat än att lan-
det bytte regering 2006. Fyrbevarandefrågan fanns inte heller på den nya regeringens 
agenda. 

I december 2006 gick SjöV ut och listade fyrar som skulle läggas ner. Man ville då 
tyvärr inte diskutera frågan om bevarande med Fyrsällskapet. Det blev en stor de-
batt i tidningar om släckta fyrar, sjösäkerhet och maritimt kulturarv. Fyrsällskapet 
skrev i augusti 2007 brev till både dåvarande kulturminister Adelsohn Liljeroth och 
näringsminister Thorstensson (ansvarig för SjöV) men ingen ville ta i frågan. Efter 
ytterligare korrespondens med Näringsdepartementet och hjälp utifrån kallades vi 
till ett möte med Näringsdepartementet i december 2008. Till detta möte hade även 
kallats representanter från SjöV, SFV och RAÄ. Efter nästan ett års diskussioner un-
dertecknades sedan i november 2009 en ”avsiktsförklaring” mellan SjöV och Fyrsäll-
skapet. I avsiktsförklaringen stod bl.a. att parterna skulle ha regelbundna möten och 
gemensamt försöka lösa frågan vad man skulle göra med större f.d. bemannade fyrar 
när SjöV inte längre behövde dem. Allt sedan dess har de positiva diskussionerna 
fortsatt och SjöV och Fyrsällskapet träffas c:a var 3:e månad. 
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Efter ett regeringsuppdrag i maj 2008, kom SFV i februari 2009 med en rekommen-
dation att staten långsiktigt skulle äga och bevara 39 fyrar (varav 31 var statliga bygg-
nadsminnen). Våren 2010 invaldes Mikael Engqvist i Fyrsällskapets styrelse. Mikael 
och Esbjörn fick styrelsens uppdrag att fortsätta arbetet med att utreda och försöka 
grunda en Nationell Fyrstiftelse, i syfte att långsiktigt skapa ett tryggt och stabilt 
skydd för det omistliga kulturarv som fyrarna utgör. Regeringen skulle fatta beslut rö-
rande SFV:s förslag hösten 2010 men inget beslut fattades. I stället beslöt regeringen 
i november 2010 att tillsätta en ny utredning för att belysa kostnader förknippade 
med kulturbyggnader. Denna utredning överlämnade sitt betänkande ”Staten som 
fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31)” i mars 2011. 

I utrednings betänkande står bl.a. 

”Ett intressant initiativ till samlad förvaltning i annan form är t.ex. den nationella fyr-
stiftelse Svenska Fyrsällskapet föreslagit för en samlad hantering av det kulturarv de 
svenska fyrarna utgör. Detta syftar till en sammanhållen förvaltning av fyrar som Kul-
turfastighetsutredningen bedömt hamna både inom och utanför portföljen. Om en sådan 
lösning väljs får man en samlad, alternativ förvaltning av ett antal värdefulla objekt ur 
det statliga innehavet.” 

Fyrsällskapet är naturligtvis mycket glada över detta uttalande. Under utredningens 
gång har vi haft ett antal kontakter med företrädare för utredningen där vi förklarat 
vad vi tycker bör känneteckna den framtida förvaltningen av våra fyrar. Vi ser natur-
ligtvis mycket positivt på att dessa kontakter burit frukt. 

Efter utredningens betänkande har regeringen gett förra riksantikvarien Inger 
Lilieqvist i uppdrag att senast i december 2012 presentera en lista på fyrarnas kultur-
historiska värde och förslag på hur fyrarna skall hanteras efter det att SjöV ej längre 
behöver dem för sitt nautiska ändamål. 

Den 1 juni 2012 hade vi ett möte med såväl den särskilda utredningsmannen 
Inger Lilieqvist som utredningssekreteraren Folke K. Larsson, i Stockholm. Mötet var 
mycket bra och positivt och vi fick möjlighet att presenterar vad vi gjort så här långt 
kring fyrbevarandet och våra tankar om vad som nu är viktigt i det kommande arbetet. 
Både Inger Lilieqvist och Folke K. Larsson var mycket väl medvetna om både fyrar och 
vikten av deras bevarande. Efter våra mera formella presentationer hade vi en öppen 
och bra diskussion under ett par timmar om de nästa stegen i utredningens arbete.

Sedan 2010 har undertecknade haft kontakter med SjöV, SFV, RAÄ och Domänver-
ket. Vi har även haft möten med statliga utredningssekreterare i de olika utredning-
arna om Sveriges fyrar. Fyrsällskapets Stiftelsegrupp har under våren 2012 komplet-
terats med ytterligare en person, Björn Aschan. Gruppen arbetar nu med att ta fram 
ett prospekt gällande Stiftelsens utformning vilket skall vara klart 2012 och användas 
när vi börjar söka finansiärer. 

Esbjörn Hillberg    Mikael Engqvist
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Härnösand fick tillbaka sin angöringsfyrs, 
Lungös, fyrlins
Lennart von Post

För 85 år sedan byggdes ett nytt fyrtorn 
på Lungö fyrplats. Det försågs med en 
modern svensk lanternin av III:e ordning-
en, mindre modellen. Diametern var 2,5 
m och totalhöjden 3,6 m. Denna lanter-
nin var den första av en helt ny typ med 
speciell utformning. Den hade en ”luftlå-
da” som löpte runt hela lanterninen med 
luftintag och utsläpp vid varje lanternin-
ruta för att undvika kondensbildning.

Fyrlågan utgjordes av en Dalénbrän-
nare för glödnät. Till denna fanns 2 st. 
Dalénblandare (den ena i reserv), tryck-
regulator och 30 st. gasbehållare. Gas-
förbrukningen var 3,5 l/tim. Fyrlinsen 
drevs runt med hjälp av gastrycket via 
Dalénblandarna. 

Linsapparaten av AGA:s fabrikat och 
av 3:e ordningen, hade 30 cm fokaldis-
tans och var sammansatt av 6 fält vardera 
omfattande 60°. Varje fält utgjordes av en 

rund planlins (dioptrisk) och koncentriskt 
däromkring anbringade katadioptriska 
linsringar. De två helrunda planlinserna 
bildade dörrar. Ljusstyrkan ökades till 
80.000 candela och fyrljusets räckvidd 
blev ungefär 20 nautiska mil (37 km).

Fyrkaraktären var 3 korta tätt på 
varandra följande blänkar var 20:e sek. 
Eller exakt 0,45 + 2,88 + 0,45 + 2,88 
+ 0,45 + 12,89 = 20 sek. Kostnaden för 
fyrapparaten var 25 750 kr. Montagekost-
naden tillkom med 795 kr.

Genom att fyrapparaten var själv-
gående innebar det att vakthållning inte 
behövdes under nätterna, och persona-
len kunde därför reduceras. Om fyrap-
paraten råkade ut för någon störning så 
gick automatiskt ett larm till fyrbostä-
derna. Som kraftkälla till larmet använ-
des ett 4-celligt Jugnerbatteri.

Fyren blev den andra i ordningen 
i Sverige, som utrustades med en själv-
gående roterande 3:e ordningens linsap-
parat med Dalénljus. Den första sattes 
upp i Örskärs fyr vid en ombyggnad 
1925. AGA:s världspremiärvisning av 
konstruktionen skedde 1923 i Göteborg.

När fyren elektrifierades 1964 beslu-
tades att den skulle skärmas vilket inne-
bar att den sektoriserades. Linsen ersattes 
då av en 4:e ordningens (500 mm) diop-
trisk trumlins med 5+5 inslipade ringar 
samt röda och gröna sektorsglas. 

Den första linsapparaten sattes sena-
re upp som utsmyckning i Sjöfartsverkets 
reception på huvudkontoret i Norrkö-
ping. Vid en ombyggnad av huvudkonto-
ret ersattes linsen av annan utsmyckning. 

”Gotlandsbolaget” lät bygga ett nytt 
fartyg 1993. När VD:n för bolaget, Gus-
tav Myrsten, besökte Sjöfartsverket i 

Linsen i Silja Europas Konferensreception.
Foto: Karl-Heintz Voregger
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samband med byggnationen upptäckte 
han att den vackra fyrlinsen var borta. 
Detta resulterade i en utlåning av linsen 
till den nya färjan som byggdes i Tysk-
land, dit också linsen skickades och sat-
tes upp som utsmyckning i Konferensav-
delningens reception. P.g.a räntekaoset, 
som strax därefter inträffade i Sverige, 
kom färjan att hamna hos ett annat re-
deri och få namnet Silja Europa.

I september 2006 fick jag några fo-
ton på linsen, tagna av Karl-Heinz Voreg-
ger ombord på Europa. Detta kom också 
på tal när Magnus Rietz i december 2007 
satte upp sin ”Sjömärkesutställning” på 
Murberget i Härnösand. När jag senare 
tog upp frågan med min gode vän Hans 
Modig, som varit skeppare på andra Sil-
jafärjor, nämnde han att rederiet numera 
var sålt till Estland. Detta föranledde mig 
att i januari 2008 skriva till Sjöfartsverket 
och föreslå att linsen borde lämnas till-
baka, samt att det fanns ett stort intresse 
av att få den till Härnösand.

Av olika anledningar drog det ut på 
tiden. Under sommaren 2011 togs ärendet 
upp igen. Esbjörn Hillberg och underteck-
nad kom med nya detaljer kring utlåning-
en. Christian Lagerwall på Sjöfartsverket 
skrev till Silja Line, och i november 2011 
var det klart att linsen skulle lämnas till-
baka. Samtidigt blev det klart att Härnö-
sands kommun skulle få låna linsen. Detta 
stöddes av ett positivt engagemang från 
kommunalrådet Fred Nilsson. Men det 
dröjde ända till den 27 mars 2012 innan 
Per-Anders Norlin, Sören Häggström och 
undertecknad fick möjlighet att hämta lin-
sen ombord på Silja Europa. Hon gjorde 
då en så kallad Stockholmskryssning, alltså 
låg kvar i Stockholm under dagen. 

Vår resa från Härnösand startade da-
gen innan. Per-Anders och jag körde om-
bord vår lånade transportbil kl. 07.15. På 
plan 12 fanns linsen. Först demonterades 

skyddsbågen, som skulle skydda mot sjö-
rullning. Själva linsen, som väger närmare 
400 kg, skruvades isär i sina 6 delar, stati-
vet delades i 2 delar och de 2 rotationsap-
paraterna togs bort. Det fanns lyckligtvis 
en intern person- och transporthiss från 
receptionen direkt ner till bildäck, så 
nedtransporten gick bra. När vi körde av 
Europa blev vi förvånade att klockan bara 
var 13.00. Efter 44 mils resa var vi åter i 
Härnösand på kvällen. 
Dagen därpå monterades linsen upp på 
Technichus, ett sciencecenter i Härnö-
sand, med hjälp av deras två tekniker.  
Den fick en mycket fin placering i ett yt-
terhörn med fönster mot norr och väster.

Under tre tillfällen sedan dess har 
jag berättat om Härnösands maritima 
historia och fyrarnas betydelse för sjöfar-
ten för tillsammans drygt 100 elever ur 
klasserna 1–4 på Gerestaskolan. Detta 
har skett i direkt anslutning till fyrlinsen. 
Samtliga elever har sedan fått bygga var-
sin liten, lysande, fyrmodell under led-
ning av Technichus pedagoger.

I början av juni skall samtliga elever 
i klass 4-6 vid Brännaskolan få höra sam-
ma berättelse i anslutning till Härnö-
sands hamnfyr, med utsikt mot Ström-
skatens fyr på Lungön.

Elev med sin fyrmodell.
Foto: Lennart von Post
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Nordkoreansk fyr
Ulf Wade Andersson

Min första kontakt med Svenska Fyrsällskapet var i anslutning till besöket på Dämmans 
fyrplats, år 2005. Fyrplatsen i Kalmarsund som uppfördes år 1873 fick under den 
senare delen av 1990-talet ett nytt ansikte. Affärsmannen Håkan Cederbergs bygge 
av vattenhotellet har förvandlat fyrplatsen till en annorlunda och unik skapelse, som 
verkligen imponerade på oss besökare.

Har länge hoppats finna en fyr som vår ordförande Esbjörn Hillberg ej kunnat 
identifiera och har nu äntligen lyckats.

Besökte av nyfikenhet Nordkorea i samband med firandet av Kim Il Sungs 
100-årsdag. En av utflykterna från huvudstaden Pyongyang gick längs den åttafiliga 
motorvägen som leder till hamnstaden Nampo. Motorvägen som byggdes under 
nödåren i mitten på 1990-talet är enorm, men bilarna på denna väg är få. 

Anledningen till besöket i Nampo var att få se dammbygget som skiljer Gula 
havet och floden Taedong. Ett avancerat byggnadsverk som gör att vattennivån i 
floden kan regleras. I dammanläggningen finns också tre slussar och den största kan 
ta båtar ända upp till 50.000 ton.

Det är en mäktig känsla att se ut över 
dammen och se hur människor kan tygla 
naturens krafter. Mitt i detta spektaku-
lära byggnadsverk finns också en ö med 
fyrhus som blev en ny upptäckt för mig.

Fyren i Nampo.

Dammbygget i Nampo där fyren syns till 
vänster i bild.
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Nu händer det - Landsorts fyr renoveras
Björn Öberg

Den 13 juni kom gänget ut som skall 
renovera Landsorts fyr. 

Tre ställningsbyggare med 43 ton 
ställningsmaterial. Per Björk, som är 
chef för entreprenaden lokalt, medförde 
också en del material. 

I dag, den 17 juni klockan 13, 
släckte Per och jag fyren. Den kommer 
att vara släckt till dess reparationen är 
klar. Arbetstiden är beräknad till minst 
15 veckor

Landsort iklädd byggnadsställningar.

Kort rapport från Bremön
Den 5/6 hade Bremö fyr besök av 14 personer från Sundsvall och sedan 20 från 
Härnösand. Jag hade gjort ett fotomontage + faktarutor, bl.a. alla fyrmästare från 
1959-1972.

Första gången fyren tändes var 15 oktober 1859. Ljuset var en veklampa med 
rovolja. Oljan pressades ur rovor och är ”släkt” med rapsolja.

I förste fyrmästarens lön ingick 40 stearinljus + 4½ framn ved. 1:e fyrvaktaren 
fick 20 stearinljus + 2¼ famn ved. Förste och andre fyrvaktaren delade också kök.

Ett komplement till fyrar var ljusbojar. Runt Bremön fanns remmare och 
prickar. En gammal lots berättade att de för hand fick hugga hål i större stenar som 
förankrades med kätting för att hålla prickarna på plats. Än idag sätts alltid ut en 
prick norr om fyren vid Revhällan. Stormar och islossning tar nästan varje vinter den 
pricken. Spikarnas lotsplats på Alnön sätter ut en ny. Bremön har ett eget ”Masthugg” 
där växte raka höga granar som lotsarna tillverkade prickar, flaggstänger, båtshakar 
och åror av. 

Redan 1897 fick fyrmästaren bli telefonväxelföreståndare. Bremön internationell 
signalstation. Bremö fyr var först i Sverige att få radar. Den donerades 26 nov. 1951 av 
Sjöräddningssällskapet. Det var en fartygsradar som kompletterades med radiotelefon 
till lotskuttern. 

1900 kom samer med 500 renar som skulle beta på ön. Detta fortsatte till 1911. 
Idag finns 1 ren kvar. 

      Kerstin Brage



38

Boktips

”Fyrmästare Anders Martin Westerberg och hans släkt” 

är titeln på en nyligen utkommen bok om en fyrsläkt på 
västkusten. Författaren Annmarie Eklund tillhör en släkt 
där tre generationer varit fyrmästare. Fyrplatser där famil-
jemedlemmar levt och verkat är bl.a. Måseskär, Nordkoster, 
Väderöbod, Islandsberg, Hållö och Ursholmen. Författaren 
har bedrivit släktforskning vid landsarkivet i Göteborg och 
studerat kyrkböcker och husförhörslängder. Boken beskriver 
kronologiskt olika familjemedlemmars öden.  

Boken innehåller ett unikt material av personliga brev, 
tjänsteskrivelser och foton. Genom att vi får ta del av dessa 
brev får vi en bild av livet för drygt hundra år sedan. Här 

handlar det inte bara om livet i fäderneslandet - eftersom flera i familjen gick till sjöss 
finns t.ex. spännande brev från Cuba år 1895; mitt under kriget mellan Spanien och 
USA. Ivar Westerberg, som drogs med av Klondyke-febern skrev år 1898: ”Ett kan 
jag säga är att här ej är en tusendel så mycket guld som ångbåts- och järnvägsbolagen 
annonsera det att blifva. Men när jag är så långt på vägen skall jag emellertid gå och 
försöka, så att jag blifver nöjd”.

Breven och dokumenten ger även en inblick i de ekonomiskt svåra förhållanden, 
som många gånger präglade livet på fyrplatserna. En sammanställning från en auktion 
på kvarlåtenskapen efter det att en av fyrmästarna avlidit och kopior av lånehand-
lingar är några exempel på detta.

Författaren Annmarie Eklund erhöll år 2011 Svenska Fyrsällskapets stipendium, 
vars syfte är att stödja dokumentation av händelser, levnadsöden och arbetsvillkor 
vid fyrplatser. Författaren har gjort en unik kulturhistorisk gärning när hon insamlat 
detta omfattande material. Boken dediceras till barn och barnbarn med syftet att de 
skall lära mer om sina rötter, men boken har stort intresse även för andra som vill veta 
mer om hur livet på fyrplatserna gestaltade sig.

Svenska Fyrsällskapets medlem Leif Elsby har lagt ner ett stort ideellt arbete för 
bokens förverkligande, framför allt då det gäller sammanställning, bildbehandling 
och layout.

Boken kostar 150 kr (+ porto) är i A4-format, 107 sidor, rikt illustrerad och har 
mjuka pärmar (ISBN 978-91-637-0142-9). 
Beställningar: Annmarie Eklund, Västra Bovägen 1, 452 04 Nordkoster.

      Hasse Rutberg
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Ljusvägar - svenska fyrlandskap från då till nu

I Blänket 2012:2 recenserades denna vackra 
och välarbetade bok av Bianca Chiapponi 
och Lotta Jarlsdotter.

Svenska Fyrsällskapets medlemmar får 
nu ett fint erbjudande från förlaget. Den inb. 
boken, publ. av Empatia Bok och Bildförlag, 
ISBN 978-91-979760-1-5, erbjuds nu för 
199 kr + 60 kr i frakt. Boken beställs via 
hemsidan www.empatiabokochbild.se eller 
mail info@empatiabokochbild.se. 
Skriv Fyrsällskapet på din beställning.
      Maria Elsby

Olga på Väderöbod
av Eva Larsson (en av årets stipendiater)

Författaren skildrar på ett varmt och innerligt sätt sin 
mormors och morfars liv som fyrfamilj på Väderöbod. 
Berättelsen är baserad på innehållet i en funnen resväska 
fylld med brev och framför allt dagböcker som lärarinnan 
Olga Waldner skrivit. En ofattbar skatt som ger oss en 
inblick i det dagliga livets glädjeämnen och problem på 
en isolerad ö långt ute i havet. Oftast skildras fyrmännens 
liv, men här är vinklingen ur kvinnoperspektiv. Författaren 
har också tagit hjälp av morfadern Fredriks brorson Albert 
Waldners text ”Att växa upp på en fyrplats”.

Boken, utgiven av Recito Förlag AB, är på 45 sidor, 
rikt illustrerad, 200x260 mm, ISBN 978-91-7517-135-7. Pris 211 kr + frakt 19 kr. 
Beställningar: www.recito.se, tel. 033-340 1330, epost butik@recito.se.

      Maria Elsby
Ishavsfyr
av Eli Johanne Ellingsve

Boken (på norska) berättar en del av fyrhistorien från den 
nordligaste delen av Norges kust. Tolv fyrstationer i Troms 
och Finnmark längs kanten av Nordishavet beskrivs. Den ger 
en inblick i olika delar av fyrlivet och berättar om sjömärken, 
fyrbyggare, fyrvaktare och lotsväsendet under en tidsperiod från 
1800-talet fram till avbemanningen av landets sista fyrplats, 
Bøkfjord, 2006.

Boken är på 140 sidor, 155x215 mm och rikt illustrerad. 
ISBN 9788251928588. Pris 320 Nkr + frakt. 

Beställning: www.akademikaforlag.no.
      Turid Sødal Breistrand
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Flytten till Norrland
Rune Lindkvist

Första december 1934, skulle pappa 
tillträda sin första ordinarie tjänst som 
fyrbiträde på Stora Fjäderäggs fyrplats 
utanför Holmön i Norra Kvarken. Kom-
mentarerna från svärföräldrarna på 
Städsholmen var fyllda av oroliga speku-
lationer om livet på detta gudsförgätna 
och framförallt så nordligt belägna skär. 
Om all snö och kyla, om bristen på kom-
munikationer till fastlandet, om möjlig-
heterna att över huvud taget klara en 
familj med spädbarn och småbarn på en 
sådan plats. Inte ens en hamn fanns, det 
tog man reda på. Jag fick nu ta del av 
många farhågor, framförallt från mamma 
och våra grannar. Mest gällde det kylan 
och snön och mörkret och otillgänglig-
heten, men det spekulerades också kring 
detaljer som vad som kunde finnas att 
köpa på den närmaste bebodda ön, Hol-
mön.

Dagen före avresan från Arkösund, 
såg jag våra möbler stå ensamt övergivna 
i en godsvagn nere vid stationen. Kring 
varje stol- och bordsben hade pappa 
knutit fast gamla tidningar, resten var 
täckt med wellpapp. Stora linneskåpet 
var inklätt i trasmattor.

I Umeå fick vi bo på lotsångaren 
som låg vid kaj och väntade på tillräck-
ligt vackert väder för att gå ut med oss 

till fyrplatsen. Eftersom ingen hamn 
fanns där och flyttlasset skulle tas i land 
med fyrpersonalens egna små båtar, tog 
det c:a en vecka innan vädret ansågs pas-
sande. Mamma trivdes. Hon fick, liksom 
vi alla, sätta sig vid dukat bord varje dag 
och dessutom bli uppassad. Pappa var 
otålig och ville iväg. Ofta gick han fram 
och tillbaka på däck eller diskuterade vä-
derleksrapporterna som han fick lyssna 
på inne i lotskaptenshytten. 

Fjäderägg ett stenigt utskär
Så äntligen, en alldeles lugn december-
morgon, kunde vi från vårt trygga lots-
ångarhem beskåda Stora Fjäderägg för 
första gången. Att skäret denna morgon 
ovanligt tydligt torde ha gjort skäl för 
sitt ursprungliga namn, Fjäderägg, det 
fårade randade ägget (av gammalsven-
ska fjära = rand, fåra) det var det nog 
ingen ombord som tänkte på. I min min-
nesbild ligger hon stor och tyst och vit 
på ett lugnt mörkt vatten. Någon skog 
syntes nästan inte, mest vitgråa klap-
perstensvallar med mörka fåror emellan, 
och så ett grått fyrtorn och några röda 
hus högst upp. 

I jämförelse med Viskär var Fjäderägg 
en stor kontrast. Ett stenigt utskär mot en 
inomskärsidyll. Mellan de båda bonings-

Rune Lindkvist har i två tidigare nummer av 
Blänket (nr 3 och 5 2011) berättat om sin far 
Sven Lindkvist. Här följer en fortsättning med 
glimtar från hans första tjänst på Fjäderägg, samt 
bilder från ett återbesök.
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husen och en länga uthus fanns en liten 
gårdsplan som korsades av ”plankgångar-
na” till familjernas visthus- och vedbodar. 
Vi bodde på långsidan i vårt hus, fyrvak-
tarfamiljen på kortsidan mot fyrmästarhu-
set. I änden av bodlängan låg tvättstugan 
och gömda bakom låg dassen. Allt var 
rödfärgat med svart takpapp. Plankgången 
upp till fyren fortsatte c:a 300 meter på 
andra sidan ner till ”signalhuset” vid stran-
den i nordost. Vid stranden i sydväst låg 
nya hamnen, Kroken, med några gråa sjö-
bodar och en ”bastu” för somrarnas ström-
mingsfiskare. Där hade fyrpersonalen sina 
båtar uppdragna. Den sista branta delen 
av den kilometerlånga stigen dit ner syntes 
bara som en ljusare avnötning av stenen i 
strandvallarna. 

Innan jag somnade i de kyliga säng-
kläderna den första natten låg jag och 
såg hur fyrljuset vandrade över kakelug-
nen, köksdörren och tapeten. Tre gånger 
i rad kom det, på alldeles samma sätt 
med skuggan av fönstret som följde med 
en liten bit på samma ställe varje gång. 
Sen blev det mörkt en stund. 

Dagen före julafton tror jag att det 

var, på förmiddagen, lite innan frukost-
dags. Vädret var ovanligt, helt lugnt. Snön 
föll i glesa tysta flingor. Jag står på gården 
och känner att allt är så bra. I morgon ska 
pappa gå och hugga en gran han sett ut. 
Just nu är han ute i visthusboden där den 
rökta ålen från morfar ligger på en hylla 
och doftar. Mamma står i köket och ska-
lar den kokta potatis från igår hon strax 
skall steka. Sonja sover, Lennart och Inger 
sitter på huk borta på plankgången och 
ritar i den snö som hunnit falla. Och hela 
tiden singlar dessa stora lugna flingor ner. 
Kanske är det också ett slags lycka över 
att höra till i en familj med pappa hemma 
och allt i ordning. Möblerna står på plats 
i salen, där mamma, pappa och Sonja lig-
ger. På hörnhyllan i köket står radion, som 
pappa fått ut det nyladdade reservbatte-
riet till och som jag kan höra på kvällarna 
genom köksdörren när vi just lagt oss. Ef-
tersom vi måste gå och lägga oss ungefär 
samtidigt, får jag alltid ligga och vänta på 
att somna. ”Dagsnyheter från tidningar-
nas telegrambyrå” får mig att tänka på en 
byrå. Vi ligger i rad: Inger närmast ljus-
springan i dörren, sedan Lennart och jag.

Stora Fjäderägg. Vårt hus och fyren.
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Storurn
Den stora snöstormen, eller ”Storurn” 
som tant Bäckström sa, hade vi egentli-
gen talat om redan i Arkösund. Hur hård 
den skulle kunna bli ute på ett kalt och 
högt skär längst ute i havsbandet och 
långt uppe i norr. När den kom hörde jag 
den redan innan jag vaknat ordentligt. 
Det pep i klisterremsorna runt innan-
fönstret och knakade då och då i huset. 
Mistsignaleringen hördes ibland så svagt 
som om också ljudet blåste iväg.

Utanför köksfönstret var det bara 
vitt av snörök och när pappa kom hem 
från signalhuset med krimmelmössan 
neddragen över öronen; våt och röd i an-
siktet, berättade han om nattens äventyr 
när han gått ner för att sätta igång. ”Det 
var som om jag vägt ett par hekto och jag 
fick krypa förbi fyren”. Dessutom hade 
han haft svårt att hitta sista biten.

Att vi skulle stanna inne var själv-
klart och allt tjat om att få gå ut bara lite 
för att känna på, bemöttes av mammas 
”förstår du inte att du kan blåsa av skä-
ret”. De nödvändiga uteexpeditionerna 
sköttes av pappa. Besvärligast var vat-
tenhämtningen. ”Snön gick upp till magen 
där det var som värst och jag fick hålla 
hinkarna i axelhöjd”, berättade han när 
han kom in med de båda bukiga kop-
parhinkarna. Den ena hade sin plats på 
en liten pall vid spisen, den andra stod 

på tur ute i farstun. Vatten skulle ock-
så alltid finnas i kopparbehållaren som 
satt på spiselkanten och som kunde ge 
lite ljumt vatten när lilla Sonja behövde 
tvättas i stjärten.

Under dagens lopp såg vi hur den 
långa gårdsdrivan ändrade form och blev 
högre och högre. Då och då skymtade 
bara taket fram på bodlängan. Det var 
spännande.

Sommar-ko
Redan första vintern hade pappa nämnt 
möjligheten att hyra en sommarko. Det 
blev inte av första sommaren, men pro-
blemen med den snabbt surnande mjöl-
ken talade för idén. Inte minst mamma 
blev glad när en av bönderna sagt sig 
vara intresserad. Hon visste att äntligen 
skulle hon få vara den enda kunniga i fa-
miljen. Hon berättade om pappas miss-
lyckande när han en gång under förlov-
ningstiden skulle försöka klämma fram 
lite mjölk och han medgav utan vidare 
sitt tillkortakommande. Men allt utom 
själva mjölkningen föll givetvis inom 
hans domän. Den gamla ladugården be-
hövde repareras. Ladugård på natten var 
nämligen ett krav från bonden. Hemma 
på Stedsholmen hade korna klarat sig 
utomhus hela somrarna och dessutom 
fått simma mellan betena. Ett annat pro-

Lennart, Sonja, Rune, Jörgen och Inger 
Lindkvist.

Vår sommarko.
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blem var frakten ut från byn, som krävde 
ett mycket lugnt väder. Vi barn väntade 
otåligt på den stora dagen.

I god tid hade vi gått ner till kroken 
när vi såg dem komma. Hon lyste vit 
på långt håll, där hon stod i den främre 
båten med pappa vid huvudänden. Jul-
len hängde på släp. Lycka hette hon, det 
visste vi och tyckte det var ett konstigt 
namn. När motorn stoppats och båten 
stakades in mot sandstranden såg vi hur 
tung hon var. Varje rörelse åt sidan lu-
tade genast båten. Pappa var nervös, det 
märktes, men bonden var van och fick 
henne att plumsa i med frambenen när 
båten lagts på sidan. Genom att sedan 
ta tag i var sitt bakben fick dom henne 
helt ur. Hon gick lugnt upp ur vattnet, 
efter att ha stannat och råmat en gång 
för att uttrycka sin mening. Oss försam-
lade ägnade hon bara en blick, innan 
hon sökte upp närmaste grästuva. Lycka 
hade kommit till Fjäderägg.

Första mjölkningen åsågs som ett 
evenemang på slänten utanför lagårn, 

med mamma i schalett om håret och 
med den nyinköpta stävan, som klingade 
av de första starka strålarna. I en sär-
skild anteckningsbok infördes sedan de 
dagliga mjölklitrarna. De betalades med 
reducerat pris.

Till en början tilldrog sig vår nya som-
margäst allas uppmärksamhet. Vi motade 
ner henne till brunnen för att visa var 
dricksvattnet fanns uppöst, vi följde hen-
nes väg till betesställena och förskräck-
tes ibland av att se klövarna gå isär och 
halka på de steniga delarna. Ibland kom 
hon själv hem till kvällsmjölkningen, 
men ofta fick vi hämta henne.

Fackligt arbete
Men pappa hade också en ännu större 
familj att försöka ordna för, landets fyr-
personal. År 1935 bestod den av nästan 
400 anställda, fördelade på 76 beman-
nade fyrplatser och 24 fyrskepp. Redan 
som 19-åring, som extra fyrbiträde på 
Dämman, hade han blivit fackligt anslu-
ten, medlem i Fyrpersonalens Förening 
och andra året på Fjäderägg kom han 
med i styrelsen. Ordförande blev han 
1941. Utöver allmänna fackliga frågor 
som lönegradsplaceringar och arbetsvill-
kor fanns många speciella problem att 
arbeta med, inte minst besvärliga genom 
den bristande kännedomen om persona-
lens förhållanden hos de beslutsfattande 
myndigheterna. Det kunde gälla rätt 
till semesterbiträden, ökad semester för 
fyrskeppspersonal, bättre fördelning av 
enslighets- och fyrskepstillägg o.s.v

De här resorna kom att få stor be-
tydelse för familjen, framför allt för 
mamma. Inte bara genom merarbetet 
med vatten-, slask- och vedbärande och 
behovet av grannhjälp för att få hem 
matvaror, utan också genom en ökad 
känsla av orättvisa. Han kunde minsann 
få komma ifrån! Ibland kunde en resa 

Alla barnen Lindkvist i en korg.
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Faktaruta

Sven Lindkvist började sin tjänst i Lotsverket år 1921.
1934 - 40 tjänstgjorde han som fyrbiträde vid Stora Fjäderäggs fyrplats
1940 – 44 flyttade han till Söderarms fyr i Roslagen.
1944 – 51 återvände han till Stora Fjäderägg, nu som fyrmästare.
1951 – 63 innehade han tjänsten som fyrmästare vid Djurstens fyr på Gräsö.
1963 avbemannades Djursten och samma år blev han anställd vid Sjöfartsstyrelsen 
i Stockholm. Han arbetade där till sin pensionering 1969.
Sven Lindkvist avled i Norrtälje 1986.

ta veckor. Så var det i januari -36, strax 
före Jörgens födelse. När pappa gett sig 
iväg till Stockholm, enligt fyrdagboken 
den 9/1, drabbades Holmön av en c:a 
fem veckor lång isolering från fastlan-
det. På återresan lyckades han till slut 
ta sig ut till Holmögadd, den sydligaste 
i Holmö-ökedjan, med förhoppning om 
att därifrån, via Holmön, kunna komma 
ut till Fjäderägg. Utifrån rapporter från 
fyrmästaren på Holmögadd kunde ”hela 
byn” följa hans ansträngningar från ny-

hetscentralen telefonstationen. Alla visste 
ju att Greta, i nionde månaden, satt en-
sam med tre småbarn ute på ”Fjäräggskä-
re”. Jag fick nyheterna på rasterna i sko-
lan. När han till slut lyckades komma 
över den svåra Gaddströmmen, övernat-
tade han hos min inackorderingstant, en 
oförglömlig natt. I fyrdagboken för nästa 
dag: ”Fyrbiträdet S.H.R. Lindkvist har 
idag inställt sig till tjänstgöring. Fast is i 
NO. Svår drivis övriga riktningar.”

Sven och Greta Lindkvist i Grisslehamn 1940.
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Efterord
Det mest krävande för personalen på 
en gammaldags svårtillgänglig fyrplats 
var kanske utmaningarna från väder, 
vind och isförhållanden, att upprätthålla 
landförbindelserna. Med stor familj och 
många småbarn blev väl kraven särskilt 
stora.

Själva fyrtjänsten innebar en ständig 
uppdelning i vakter och frivakter, vardag 
som helgdag och som tidigare påpekats, 
tycks vaktschemat inte ha gjorts upp 
med tanke på behovet av dygnsrytm. 
I ”Instruktion för personalen vid fyrar 
med ständig bevakning” (1891) heter 
det: ”… böra vakterna regelmässigt vexla, 
så att samma vakt icke tillfaller samma 
person under två på varandra följande 
nätter”.

De vaktrum som i regel fanns uppe i 
fyrarna torde sällan ha använts att vakta i. 
Man satt i bostaden. Kanske hade det va-
rit bättre med tillgång till ett vilrum med 
sovplats, avskilt från familjens störningar, 
men jag hörde aldrig den tanken uttalas.

Från Stora Fjäderägg drogs personalen in 
hösten 1967. Sommaren 1990 gjorde jag 
med tre av mina syskon ett kort återbe-
sök. Våra känslor var inte bara nostalgiska. 
Vi var glada över att Fjäderägg nu använ-
des som fågelstation, eftersom det visat 
sig mycket attraktivt för flyttande fåglar 
och blivit uppskattat som ringmärknings- 
och observationsplats av entusiasterna i 
Västerbottens ornitologiska Förening. 

Vi blev upprörda över att den gamla 
fyrtekniken bokstavligen slagits i spillror. 
Fyren hade blivit ett doftlöst tomt torn, 
försett med glödlampa bakom ett oan-
senligt fast linsglas. Och vad hade hänt 
med den stora fina linsen? Vi hittade 
några små bitar som släggan inte krossat. 
Och signalhuset? En tom cementplatta 
återstod av huset, intill en skrothög av 
motordelar vid den rostiga lufttanken, 
som varit för svår att demolera. Men Fjä-
deräggsdofterna fanns kvar, när sjöbrisen 
drog fram över det solvarma skäret.

Holmön, ”Sveriges solsäkraste ö”, 
finns med som ett passande utflyktsmål 

Stora Fjäderägg 1990.
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i Umeå stads turistbroschyr för 1999. 
Ön är numera ett skärgårdsreservat med 
”hänförande skönhet”. Den har t.o.m. fö-
reslagits få ingå i Unescos världsarvslista. 
Bland lockelserna nämns hamnkrogen, 
restaurangen, stugbyn och båtmuseet, 
samt de årliga begivenheterna: visfesti-

valen och postrodden. Det är den gamla 
sex mil långa förbindelsen med finska 
Björkö som ros, eller seglas, helgen efter 
midsommar.

Trettitalet känns mycket avlägset.

Stora Fjäderägg. Husen från öster 1990. Vägen mot kroken.

Fyrbarnen Lindkvist vid återbesöket på 
Stora Fjäderägg 1990. Rune Lindkvist 
(artikelförfattaren ) överst.
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Några av Stockholms alla fyrar
Ulf Schloss

Västra Stendörren, som är en av få kvarvarande 
träfyrar, tillkom 1893. Fyren är numera släckt 
(1962) och har ersatts av en röd lysprick. 

Bockholmsgrund Nedre ligger i farleden 
från Stockhollm till södertälje, söder om 
Ekerön. Den första fyren kom till 1830. 
Fyren på bilden är från 1940. Karaktär 
ISO 4s, WRG, lysvidd 9 sjömil.

Lillhammarsgrund ligger i farleden mot 
Nyköping norr om Hävringe fyr. Lots-
platsen ses i bakgrunden. Karaktär Fl 3 s 
WRG, lysvidd 11 sjömil.

Yxhammarskubben ligger i sydöstra delen av Kan-
holmsfjärden i Sandhamnsleden. Första fyren från 
1882, nuvarande från 1939. Fl 3s WRG, lysvidd 
10 sjömil. I bakgrunden skymtar Gastholmsgrun-
det som användes av KSSS vid kappseglingarna på 
Kanholmsfjärden.

Franska Stenarna ligger i södra delen av Nämdö-
fjärden i inre leden från Landsort via Mysingen och 
Dalarö norrut. Denna led används sällan numera. 
I bakgrunden skymtar Stockholm Radio, tidigare 
Stafsnäs Radio masterna. Första fyren 1916, nuva-
rande 1956. Fl(2) 6s, WRG, lysvidd 9 sjömil.
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Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att sätta in pengarna på vårt PG konto nr 
1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer tröjor var vänlig 
kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och 
modell. Portot inom Sverige är beräknat för endast ett exemplar per artikel. Kontakta oss därför 
om du beställer flera saker samtidigt för detta kan förändra portot både positivt och negativt. 

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris inkl. porto om medlem 
180:-, ej medlem 230:-  (extra porto för: Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris inkl. porto 90:- (extra porto: 
Europa 45:-, utom Europa 55:-) 
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris inkl. porto om medlem 210:-, ej medlem 260:- 
(extra porto Europa 105:-, utom Europa 135:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris inkl. porto om medlem 40:-, ej medlem 50:- (extra 
porto:  Europa 20:-, utom Europa 25:-)
Klubbnål i emalj med logo 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 15:-  inkl. porto (extra porto 
utomlands 5:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 15:- inkl. porto för alla 6 (extra porto 
utomlands 5:-)
T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 130:- inkl. porto 
(extra porto: Europa 25:-, utom Europa 35:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 240:- 
inkl. porto (extra porto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- inkl. porto (extra porto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)

Klubbmärken, tröjor m.m.

Firande av Göran Sundström, 
den längst tjänstgörande fyrvaktaren på Vanäs Udde
Carl-Erik Hälldén var fyrvaktare på Vanäs 
Udde under hela 38 år och 10 dagar. Den 13 
maj 2012 övertog dock Göran Sundström 
1:a platsen då han denna dag hade tjänstgjort 
1 dag längre än Carl-Erik. Göran skall även 
fortsätta att sköta Vanäs Udde under många 
kommande år så tjänstgöringsrekordet kom-
mer att öka. 

Med anledning av den stora dagen upp-
vaktades Göran av folk från när och fjärran 
däribland även från Donsö. Som man kan se 
på bilden kom Esbjörn Hillberg denna dag till Karlsborgs kända fyr och förärade 
Göran ett minne från Svenska Fyrsällskapet. Göran tackades och gratulerades på hög-
tidsdagen för sin långa och trogna tjänst som fyrvaktare på Vanäs Uddes fyr.

      Esbjörn Hillberg
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Efterlysning
Möte med personal från fyrskepp och fyrar i Skåne?
Vem är vem?
     Insänt av Sten Persson i Lund

Kan du identifiera personerna på ovan-
stående bild? Ange i så fall nummer och 
namn på personen i fråga. 
Informationen skickas till Maria Elsby, 
Terrassvägen 3 Stockevik, 450 34 Fiske-
bäckskil eller maria.elsby@telia.com.

Några personer har med ganska stor san-
nolikhet identifierats.

1.  ?
2.  John Herman Ström
3.  ?
4.  ?
5.  ?
6.  ?
7.  Nils Fredrik Blomgren
8.  ?
9.  ?
10. Gustaf Valdemar Wretmark

11. Sture Eberhard Möller
12. ?
13. ?
14. Magnus Österlund
15. ?
16. ?
17. ?
18. John Petter Falk
19. Karl Edvin Nilsson
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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. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, 031-972148
v.Ordf. Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50 B, 753 30 Uppsala, 018-126625
Sekr. Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala,  018-303932
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, 031-280955
  Tommy Asplund, Mariebergsgatan 4, 136 68 Vendelsö, 0731-807300
  Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, 08-54243454
  Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, 0611-18790
  Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh1404, 131 35 Nacka, 08-7167492

Webmaster
 Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, 08-761 6109, 
 e-mail: bertil.oestling@gmail.com

Blänket - Redaktion
Redaktör Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, 0523-22139
  Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, 0523-22139

Programkommitté Stockholm
Sammank. Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 lgh 1506, 118 54 Stockholm, 08-6421776
  Tommy Asplund, Mariebergsgatan 4, 136 68 Vendelsö, 0731-807300
  Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 Öregrund, 0173-36207
  Ulla Ericson, Folkungagatan 104 lgh 1203, 116 30 Stockholm, 08-640 1730
  Annika Fransén, Bondegatan 7 lgh 1404, 116 32 Stockholm, 08-6949311
  Ulf Schloss, Alphyddevägen 8 lgh 1404, 131 35 Nacka, 08-7167492
  Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, 08-5715 3453
  Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80 lgh 1001, 122 41 Enskede, 08-7227612
  Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, 08-53023810

Programkommitté Sydsverige
Sammank. Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, 046-141436
 Weikko Alsterfalk, Ragnabovägen 61, 385 42 Bergkvara, 0486-20016
 Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, 0410-29099 
 Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, 040-464860
 Björn Holgersson, Östra Torpvägen 10, 371 60 Lyckeby, 0455-26960
 Jens Jernmark, Vårvägen 15, 374 30 Karlshamn, 0454-17685
 Heléne Nicklasson, Krister Hornsgatan 12, 371 36 Karlskrona, 0455-619573
 Åke Persson, Box 14047, 200 24 Malmö, 040-493256
 Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, 0411-44313
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Programkommitté Västkust
Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, 031-526165
 Ann Holmdahl, Höggeröd 305. 473 92 Henån, 0304-39512
 Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, 031-280955
 Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, 0303-93941
 Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, 0303-93941

Programkommitté Gotland
Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, 0498-271523
 Lars Flemström, Box 119, 623 21 Ljugarn, 0498-493085
 Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, 0705-822422
 Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, 0498-491088 
 Eva Östman, Hässle Östergarn, 620 16 Ljugarn, 0498-52010

Revisorer
 Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, 0300-28194
 Christer Lundgren, Östra Arvidsgårdsvägen 53, 439 92 Onsala, 0300-63940
Suppleant Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, 031-912519

Valberedning
Sammank. Leif Lehmann, Linnégatan 47 lgh 1702, 413 08 Göteborg, 031-244810
 Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, 031-972148
 Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80 lgh 1001, 122 41 Enskede, 08-722 7612
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, 08-5302 3810

Medlemsavgifter verksamhetsåret 2012

 Enskild medlem bosatt i Sverige      200 kr
 Ideell organisation i Sverige      250 kr
 Företag/Myndighet i Sverige   1000 kr
 Medlem bosatt inom Europa 270 SEK, 35 US$, 25 £ el. EUR 30
 Medlem bosatt utom Europa 300 SEK, 40 US$, 30 £ el. EUR 35

Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PG konto nr 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 oktober ett år gäller även för nästa år.
OBS! När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på 
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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