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Ordförandens sektor
Återigen har en fyrsommar passerat med mängder av fyraktiviteter. Jag har bl.a. varit i Skottland och på Yttre Hebriderna för att titta på fyrar men om detta kan du läsa på
en annan plats i Blänket. Nu skall vi i stället ägna oss åt
våra svenska fyrar, fyrbevarande och Fyrstiftelsen. Vi skrev
i förra numret av Blänket att ”regeringen gett förra riksantikvarien Inger Lilieqvist i uppdrag att senast i december 2012
presentera en lista på fyrarnas kulturhistoriska värde och förslag på vilka som skall överföras till SFV när SjöV ej längre
behöver dem”.
Vi kontaktade Inger Lilliekvist och frågade om vi kunde träffa henne och utredningssekreteraren för att presentera våra idéer om en Nationell Fyrstiftelse vari samtliga
större f.d. bemannade fyrar skall ingå och att man ej delar upp fyrarna i ett A-lag som ägs
av staten och ett B-lag som ägs av en stiftelse. De kunde ta emot oss 1 juni då jag tyvärr
var bortrest, men mötet var mycket viktigt så vi bestämde att Mikael Engqvist och Björn
Aschan skulle träffa dem, vilket de gjorde under ett par timmar. Utredningsgruppen
känner nu till vårt förslag och vi kommer att träffas ytterligare någon gång under hösten
innan deras rapport kommer ut.
Du kanske har läst i tidningar, hört på radio och sett på TV under augusti att
Fyrsällskapet, den Internationella Fyrdagen, Sveriges fyrar och vår idé om en Nationell
Fyrstiftelse har fått en otrolig publicitet. Som under tidigare år sände vi några gånger
under juni - augusti ut information om Fyrdagen till c:a 160 presskontakter. Den 30
juli kontaktade SvD mig och ville veta hur hotade våra fyrar var och vilka fyrar som var
mest hotade. Jag sa att den frågan var omöjlig att besvara och beskrev hela historien om
statliga utredningar (se sidorna 32-33 i förra numret av Blänket) samt våra idéer om
en Nationell Fyrstiftelse för att säkra fyrarnas framtid. Jag föreslog också att de skulle
prata med SjöV samt först och främst med den statliga utredningen som skall lämna
sin bevaranderapport 3 december i år. Sedan gjorde nog SvD mycket research för den
7 augusti kontaktade många mig och frågade om jag hade sett att SvD hade publicerat
hela 3 sidor om fyrar. Jag var snabbt tvungen att försöka få tag på tidningen. Vilken
grej! Så tändes plötsligt mängder av fyrljus i hela vårt land. Pressen kontaktade mig samt
människor i Sveriges lokala fyrföreningar. Jag vet inte hur många tidningar som skrev
om den pågående statliga utredningen och om våra fyrar eller hur många radiostationer
som ringde och intervjuade flera av oss. Dessutom gjorde riks- och lokal-TV inslag om
fyrar i sina nyhetsprogram.
Mitt i allt detta ståhej sände vi den 13 augusti ut ytterligare information till våra
160 presskontakter där vi informerade än en gång om den Internationella Fyrdagen, om
möjligheten att besöka 74 öppna fyrar samt att Svenska Fyrsällskapet arbetar med att
försöka starta en Nationell Fyrstiftelse.
Ljusen från fyrarna förstärktes ytterligare. Min telefon ringde nästan hela tiden under några dagar. Min fru ville inte vara inne för hon tyckte att det var för jobbigt.
Vilken fantastik presstäckning fyrarna, fyrutredningen och Fyrdagen har fått detta
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år. Dessutom hade vi 11.200 besökare på 74 öppna fyrplatser under den Internationella
Fyrdagen/helgen. Tack alla som kom, tack alla som skriver om fyrar, tack alla som hjälper
till i vårt arbete och tack SjöV för att ni låter oss öppna många av era fyrar. Vi hoppas
nu också att denna stora uppmärksamhet på fyrarna kommer att hjälpa oss i vårt viktiga
arbete att grunda och finansiera en fyrstiftelse. När du läser detta har vi säkert träffat fyrutredningen igen samt börjat söka större sponsorer för Sveriges Nationella Fyrstiftelse.
Önska oss och fyrarna lycka till!
					Esbjörn Hillberg
					Donsö 2012-09-01

Redaktörens ruta
Från en dag till en annan övergick sommaren i höst och vi har kunnat glädja oss
åt de krispiga klara dagarna och mångfärgade höstlöven. Snart faller löven och då
vidgas våra vyer. Skall vi vidga vyerna i Blänket också? Har du några idéer eller
förslag så hör av dig till mig.
Om Gustaf Dalén, vår store nobelpristagare i fysik 1912, som betytt så oerhört
mycket för fyrteknikens utveckling, har Ulf Schloss skrivit en intressant artikel.
En dag fick jag ett mail som började: ”Hej! Jag heter Barbro Jacobsson och är
i högsta grad av fyrsläkte.” Det visade sig att Barbro härstammade från fyrsläkten
Englund. Hon skickade mig ett underbart och rörande manus baserat på vad
hennes far, fyrvaktare Ivar Englund, berättade för henne kort innan sin bortgång.
Detta kommer i vårnumret, men i somras gjorde Barbro och hennes familj ett
besök på Örskär där Ivar växte upp och letade upp platserna som han så varmt
beskrivit. Den artikeln finns med i detta numret.
Känner du dig sugen på att redan nu planera en resa för att titta på skotska
eller norska fyrar så ger Esbjörn Hillberg och Mats Carlsson Lénart dig bra tips.
Själv kom jag till en plats som jag längtat efter att besöka under många år,
nämligen Kråksundsgap Nedre. Leif Elsby har skrivit om den bemannade fyrplatsen
där som lades ner redan 1911.
Tore Olsson berättar om en äventyrlig resa 1903 som inte fick ett särskilt
lyckligt slut medan Lars Wässing hade bättre tur på sin färd 1941.
Vad det blev av ”fyrbarn” har vi inte haft så mycket om i Blänket, men här
kommer en berättelse, författad av Sten-Eric Lindström, om sjuksköterskan Sigrid
Lagerwall som växte upp på Utklippans fyr.
Om 150-åringen fyrskeppet ”Sydostbrotten” skriver Tommy Asplund. Livet
på ett fyrskeppet måste ha varit ganska så skilt från livet på en landbaserad fyr. Är
det någon som kan skriva en artikel om detta så skulle det glädja mig och säkert
många fler.
Tack för de bidrag ni skickar in till Blänket. Utan dessa skulle det inte bli
någon tidning, så hör gärna av er med förslag till artiklar från då- eller nutid eller
varför inte något tekniskt.
						Maria Elsby
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Gustaf Dalén - 1912 års Nobelpristagare i fysik
Sammanställt av Ulf Schloss
Källor: AGAs jubileumsbok 1954 samt div andra AGA publikationer

Det är i år 100 år sedan Gustaf Dalén
belönades med Nobelpriset i fysik ”för
hans uppfinningar af självverkande
regulatorer att i kombination med gasackumulatorer användas till belysning
af fyrar och bojar”.
Nils Gustaf Dalén (GD) föddes den
30 november 1869 i Skräddargården i
Stenstorp på västgötaslätten. Han var
nummer tre i en syskonskara på fem.
Föräldrarna var av god bondestam och
pappan aktiv som kommunalpolitiker.
GD visade sig redan i unga år vara
intresserad av att uppfinna saker bl.a.
en vattenkvarn i bäcken som rann förbi
huset samt den berömda väckningsapparaten som förutom att väcka honom,
han var mycket morgonsömnig, tända
en gasolinlampa och förse honom med
varmt kaffe.
Det bestämdes tidigt att GD skulle
ta över gården, då han inte visade något
större lässinne förutom matematik, de
övriga syskonen hade skickats till läroverk.
Det var hårda och strävsamma år
för GD då han mer och mer tog över faderns arbete på gården och han försökte
på alla sätt hjälpa syskonen ekonomiskt.
6

Han gick igenom Stenstorps folkhögskola och trädgårdsskola i Skara.
På väg hem på sin egenhändigt tillverkade velociped från Skara råkade han
p.g.a. fallerande bromsar hamna i diket.
När han reste sig upp stod där en ljushårig flicka och frågade ängsligt ”slog
du dig”? GD glömde omedelbart sina
skavanker och frågade vad flicka med
de vackra blå ögonen hette. ”Elma Persson i Munkabo”. Den flickan kom att bli
GD:s hustru fast många år senare.
GD blir allt mer intresserad av teknik. Han uppfinner en apparat för att
mäta fetthalten i mjölk. Han tar med sig
sin uppfinning och reser upp till Stockholm och dåtidens stora uppfinnare Gustaf de Laval som vänligt tog emot honom.
Det visade sig att de Laval precis fått patent på en i stort sett liknande appararat.
GD får rådet att söka till Chalmers slöjdskola i Göteborg för studier och sedan
återkomma för ev. anställning.

AGA-klipp från 1905.

AGA-klipp nr 240.

GD studerade på lediga stunder och
kom in på Chalmers 1892. Efter tredje
året uppsöker han ånyo de Laval men
han kan inte p.g.a. dåliga tider anställa
honom. GD beslutar då fortsätta sina
studier vid dåtidens förnämsta tekniska
högskola, Polytechnicum i Zürich.
GD blev intresserad av karbiden
och dess egenskap att med tillsats av vatten bilda gasen acetylen.
Tillsammans med en studiekamrat
Henrik von Celsing bildades firman Dalén och Celsing.
1901 blir ett hektiskt år för GD.
Han gifter sig med Elma, han får anställning som verkstadschef på Svenska Karbid och Acetylen AB som hade patent
på den franska uppfinningen ”dissousgas-acetylen” som man trodde skulle
möjliggöra förvaring och transport av
stora mängder av acetylen i stora behållare, gasackumulatorer, får ett antal patent registrerade. Stor del av fritiden går
åt till experiment med acetylen hemma
i våningen. En förstående hustru kan
man tänka!
Den 1 juli 1904 blev så Svenska
Karbid och Acetylen AB, Svenska AB
Gasackumulator- AGA. GD var då konsulterande i företaget då han var alltför

AGA-klipp modell 1943.

engagerad i sina andra arbetsuppgifter.
1908 blev han företagets överingenjör
och 1909 dess verkställande direktör.
GD m.fl. insåg acetylenens lämplighet för belysning tack vare sin intensiva
låga men den ansågs farlig då gasackumulatorerna hade en viss benägenhet att
explodera.
GD hade även blivit intresserad av
fyrbelysning och det svenska Lotsverkets
försök med dissousgas. Han fick kontakt
med överfyringenjören John Höjer som
yttrade ”Ljusblinken får vara hur kort
som helst”. Mer behövdes inte för att
GD skulle sätta igång att lösa problemet.
Klippapparaten föddes i hans våning
1905 och AGA tog över uppfinningen
1906. Klippapparaten reducerade gasåtgången med 90%.
Världens första automatiska fyr utrustad med klippapparat var Gåsfetens
Fyr i Kalmarsund 1906.
Nästa problem GD tog itu med var
sammansättningen av den porösa massan i gasackumulatorerna för att minska
explosionsrisken. Tillsammans med sina
medarbetare lyckades man med tillsats
av asbest få fram en fastare massa och
därigenom eliminerades explosionsrisken. AGA-massan kom till 1906.
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Till vänster en av de första solventilerna
och till höger en solventil i nuvarande
utförande.
GD var inte nöjd med att fyrarna skulle
brinna dygnet runt. Gasåtgången blev
för stor och därmed kostnaderna. Han
utnyttjade vetskapen om att en kropp
utvidgar sig när den värms upp av exempelvis solstrålning och att en svart
kropp utvidgar sig mer än en ljus kropp.
Han omgav en svärtad metallstav, fästad
upptill med tre blankpolerade stavar av
samma metall. Tanken var att när dagsljuset föll på stavarna skulle den svarta
staven utvidga sig mer än de blanka.
Denna lilla skillnad i förlängning skulle
kunna utnyttjas att öppna och stänga en
ventil. Det fungerade och GD:s kanske
största uppfinning, solventilen hade sett
dagens ljus.
När en av dåtidens största uppfinnare amerikanen Thomas A. Edison fick
höra talas om solventilen så yttrade han
”It won´t work”. Likaså när patent skulle
sökas i Tyskland var reaktionen från de
tyska herrarna densamma, ”ausgeschlos-
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sen”. Efter att GD demonstrerat solventilen på plats tvingades herrarna att
ändra uppfattning! Solventilen gav en
besparing på c:a 40% och i kombination
med klippapparaten fick man en gasbesparing på c:a 94%.
I juni månad 1907 sattes den första solventilen upp på Furuholmens fyr
mellan Stockholm och Vaxholm.
De stora angöringsfyrarna krävde
dock högre ljusintensitet än vad klippapparatens öppna låga kunde ge. Större
ljusstyrkor får man genom att använda
ett glödnät som hålls vitglödande av en
blandning av gas och luft, 10% acetylen
och 90% luft. Att försöka åstadkomma
detta med olika stora munstycken visade
sig svårt då munstyckena tenderade att
täppas igen. Lösningen blev Dalénblandaren som automatiskt ger gas och luft i
rätta proportioner på ett driftsäkert sätt.
I kombination med stora katadioptriska linser monterade på en linspelare
som rotererar linsen kunde avsevärda
lysvidder uppnås. För att rotera linsen
kompletterades Dalénblandaren med en
mekanisk anordning som tillvaratog den
energi som frigjordes vid reduceringen
av det högre trycket i ackumulatorerna
och arbetstrycket i blandaren, och som
satte linssystemet i rotation med önskad
hastighet. Den automatiska glödnätsbytaren med elva glödnät i reserv säkerställde en lång drifttid utan service och
underhåll.
Den 27 september 1912 nåddes de
anställda av nyheten att direktör Dalén
är svårt skadad - kanske döende. Vid
prov av gasackumulatorer hade av okänd
anledning en exploderat. Han svävade
länge mellan liv och död, men tack vare
hans järnvilja och goda fysik överlevde
han, men synen gick ej att rädda.
Det var en mycket deprimerad man
som den 12 november fick beskedet att

han tilldelats årets Nobelpris i Fysik. De
anställda vid AGA, familjen, ja en hel
värld hyllade honom. Men själv var han
en slagen man. ”Jag tycker det är kusligt.
Det ställer så stora framtida fordringar
på mig, som ingenting mer kan göra”.
Hans bror Albin, då landets skickligaste ögonläkare, hade gjort allt för att
försöka rädda synen men förgäves. Albin
var den som i broderns ställe mottog
Nobelpriset den 10 december 1912.
Man försökte nu med alla medel
övertala GD att återta sin verksamhet
som ledare av AGA, men GD tvekade.
Till sist lyckades dock övertalningarna
och den 1 februari 1913 kom GD tillbaka fylld av verksamhetslust och optimism.
Under de följande åren tillkom en
hel del nya produkter inom fyrområdet
bl.a. fyrlyktor för bojar och i land, lysbojar i olika storlekar och utföranden,
fyrskepp, linspendeln som användes på
fyrskepp för att fyrljuset skulle förbli
horisontellt hur fyrskeppet än rullar och
stampar, mistsignaler, membransändare
för undervattensignalering, fjärrmanöver
och fjärrövervakningssystem, radiofyrar,
dimdetektorer, radarfyrar-raconer m.m..
Under senare år har de gasdrivna fyrarna ersattas med elektriska i vilkas utveckling AGA spelat en betydande roll.

Fyren Gustaf Dalén. Den är Finlands första kassunfyr byggd 1947 och är belägen
i södra delen av Skiftet i farleden till Åbo.
Karaktär Q(2) 6s. Lyshöjd 11,7m, räckvidd 6,5 sjömil.
Foto: Ulf Schloss
Efter en tids sjukdom avled GD den 9
december 1937 och i sorgen efter honom deltog en hel nation och stora delar
av världens sjömän vilkas säkerhet till
sjöss han förbättrat.

Bringer of Light
Inventor of beacons to illuminate man´s
progress, he walked in darkness himself
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Kråksundsgap / Högholmen och Tenholmen
Leif Elsby
På Högholmen på västra sidan av Orust
låg Kråksundsgaps fyrplats. Den var bemannad åren 1890 - 1911. Efter 21 år ersattes den av en automatiserad AGA-fyr.
Fyrplatsen har haft 4 personer, som
den ene efter den andre, har tjänstgjort
som fyrvaktare. De har samtidigt haft
hand om skötseln av två andra fyrar:
Tenholmens fyr och fyren Kråksundsgap Övre.

Kråksundsgap

Kråksundsgap är namnet på ett gatt cirka 2 M O om Käringön och Måseskär,
vid Orust på västkusten. Det bildas av
öarna Kråkholmen och Bråtö. Kråksundsgap är också namnet på en före
detta bemannad fyrplats och en nu riven
ensfyr samt två stycken andra nu befintliga ledfyrar.
Utanför gattet kan sjön gå hög när
vädrets makter så vill. Vattnet kan vara
strömt. Innanför kan man få ankarplats
och sjölä, den så kallade Bråtö ankarsättning, som var viktig på segelfartygens tid.
I dagens sjökort har Högholmen
bytt namn till Koppholmen, ett namn
som i samma sjökort finns på en annan
ö cirka 2 M längre åt SV. Solklart, eller?

Kråksundsgap

Kråksundsgaps fyrplats låg på Högholmen
nära Edshultshall på Orust i Bohuslän.
Den gav ledning för segling genom Kråksundsgap.

Fyrplatsen och förändringar

Fyrplatsen på Högholmen utgjordes av
ett kombinerat fyr- och boningshus.
Det var byggt i trä och hade utsida av
stående lockpanel. Det stod på en låg
stenfot. Dessutom uppfördes ett uthus
med dass, en stenbrygga samt anlades
gångväg mellan brygga och hus.
Boningshuset var avsett för en familj och hade en lägenhet om ett rum
10

Fyrplatsens andra fyr- och boningshus ses
här ovan. Det hade visats på konst- och
industriutställningen i Stockholm år 1896.
Det togs sedan ner och uppfördes på Högholmen. Fyrlyktan var placerad innanför
det högra fönstret, till höger om verandan.

och kök. Det hade tidigare varit ett up�passningshus för lotsar och flyttats från
Husvik på Brännö utanför Göteborg. I
det utförande som det fick på Högholmen var det ritat av Emil Karlsson.
Dricksvattnet utgjordes av regnvatten som via takets hängrännor och stuprör fördes till en murad grop, som fick
tjänstgöra som ”brunn”.
År 1892 kompletterades fyrplatsen
med matkällare och borrad brunn.
År 1898 revs fyr- och boningshuset
med ursprung från Brännö. Det fraktades
till Ärholmen där det fanns en lotsstation. På Högholmen uppfördes istället ett
arkitektritat hus som år 1896 hade visats
på en utställning i Stockholm. Exteriört
avvek huset genom att till del, inte bara
ha traditionell stående panel med locklist, utan även ha fjällpanel.
År 1900 byggde man in verandan
genom att förse den med glasrutor och
entrédörr.
År 1908 inreddes ett vindsrum. Orsaken var att familjen Österberg kunde
behöva större utrymme för sin familj.
År 1911uppfördes strax utanför boningshuset en fyrkur med automatiserad
AGA-fyr. Bemanningen drogs in. Boningshus och byggnader fraktades bort.

Fyrarnas funktion

Fyren på Högholmen var en ledfyr för
passage genom Kråksundsgap. Fyrlyktan
var placerad i ett fönster och bestod av en
fotogenlampa med veke samt trumlins av
5:e ordningen (375 mm Ø), ett fack om
40° med krona och krans. Ledande sektor
visade fast vitt sken. Vid gång mot fyren
visades fast rött sken åt babordsidan. Lyshöjd 18 m. Lysvidd 10 M för vitt.
Tenholmen var en ledfyr för insidan
av Kråkholmen. Ledande sektor visade
vitt klippsken. Vid gång mot fyren visades åt babordsidan rött klippsken alstrat
med en ”Lindbergs rotator”.

N
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Situationsplan över Högholmen. 1) bränsleförråd, 2) fyr- och boningshus, 3) matkällare, 4) dass, 5) sjöbod, 6) stenbrygga,
7 och 8) båtuppläggningsplats. Ön är
cirka 16 m hög, 150 x 150 meter i storlek
och utgörs av berg.

1
2

Högholmen, eller Koppholmen som den
idag kallas i sjökortet, med 1) husgrund
från fyr- och boningshuset samt 2) tavelmärke. Färglagd flygbild.

Mitt i bilden ligger Högholmen. På toppen
syns det kombinerade fyr- och boningshuset.
Vykort från år 1904 över Edshultshall.
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Fyren Kråksundsgap Övre, som tillkom
6 år efter de båda andra, bildade med
fyren på Högholmen en enslinje för passage genom Kråksundsgap. Det var en
”Lyths lampa för kontinuerlig förbränning av fotogen”. Den var utrustad med
parabolisk spegel av 50 cm diameter
samt en rotator med tygskärm. Fyren visade vitt klippsken. Lyshöjd 48 m. Lysvidd 12,6 M.
Enligt Svensk Lots 1894: ”Bråtö ankarsättning (= insidan av Kråksundsgap)
kan anlöpas såväl om dagen som äfven,
med ledning av Kråksundsgaps och Tenholmens fyrar, om natten. Lots erhålles
vid Käringön och Grönskären.” ... ”Om
natten skall man ... bringa i sigte Kråksundsgaps fyrs fasta, hvita sken (fyren
på Högholmen), hvarefter man, hållande sig inom detta sken, med N 55° O
kurs styr mot fyren. Om derunder dess
sken öfvergår till rödt har man kommit
för nordligt och om det går ur sikte för
sydligt, med ledning hvaraf kursen genast bör rättas.
Så snart den nordostvart från Kråksundsgaps fyrs belägna Tenholmens fyrs
röda klippsken kommer i sigte öster om
Kråkholmen, vet man att sundet emellan denna holme och Bråtö passerats
och strax efter det att Tenholmens hvita
klippsken kommit i sigte ankrar man
inom sistnämnda sken. ... ”
Enligt Svensk Lots 1904: ...”Kråksundsgaps fyr lyser på 18 meter höjd övfer
vattnet i ett på Högholmen ... stående
rödt fyrhus; fyren visar fast, hvitt sken
från S 54° V till S 58° V och fast, rödt
sken från S 58° V till S 64° V. ... Det
hvita skenet synes på 10 och det röda på
6,5 minuters afstånd.
På Orust är äfven en fyr anordnad
i ett hvitt fyrhus af trä, stående på en
7 meter hög bock på Soleberget och visar å 48 meters höjd öfver vattnet hvitt,
12

Tenholmen

Måseskär

Kråksundsgap
Övre
Högholmen

Från den bemannade fyrplatsen Kråksundsgap på Högholmen sköttes även fyrarna på Tenholmen och Kråksundsgap Övre
(från 1896).

Fyren Kråksundsgap Övre bestod av ett
vitt fyrhus av trä stående på en 7 meter
hög järnkonstruktion, en s.k. ”bock”. Fyren
bildade enslinje med Kråksundsgap Nedre
/ fyren på Högholmen för insegling genom
Kråksundsgap.
Fyren på Tenholmen var av liknande utförande men stod på en stensockel.
Foto: Lotsverket

regelbundet klippsken. ... lysvidd 12,6
minuter, hålles ej under ständig bevakning.” ...

Skötseln av fyrarna

Det var för det mesta en okomplicerad
syssla. Det rörde sig redan från början
inte om en utan om två fyrar att sköta,
den i det kombinerade fyr- och boningshuset på Högholmen och den på Tenholmen. Båda var uppförda år 1890.
Vad som underlättade var att fyrarna inte krävde passning dygnet runt. Det
var heller ingen mistsignal att sköta. Det
var inget lod till något urverk att dra
upp. Det var ”bara” en ”fotogenlampa”
som man fyllde och tände.
Den i boningshuset placerades innanför fönstret. Där fick den brinna tills
det var dags att släcka den. Den andra
fyren, den på Tenholmen, hade en lampa
som fick brinna dygnet runt.
År 1896 tillkom fyren Kråksundsgap Övre. Den var uppförd på ”fastlandet” Orust. Till båda färdades man i sin
båt med hjälp av åror och segel. Båda
dessa hade fyrapparater av typen att de
brann dygnet runt och krävde påfyllning
av bränsle, inte varje dag utan det räckte
med var 8:de.
Fyren på Tenholmen gick lätt att
komma till med ekan. Skötseln var att
fylla på fotogen. Sedan var det ”bara” för
en fotogenlampa sedvanligt pyssel som
gällde och att torka spegel och rutorna
till det lilla fyrhuset.
Fyren Kråksundsgap Övre kunde
vara ett litet företag att se till, särskilt på
vintern med snö, is och halka. När man
väl kommit iland fick man följa en 600
meter lång stig, gå 101 trappsteg uppför
berget, sedan ytterligare cirka 40 branta
steg uppför en stege med ledstång att
hålla sig i. Sedan var det samma omvård
som den på Tenholmen.

Naturahushåll

Lönen från Lotsverket var liten men säker. Därtill ingick en bostad. Man hade
tak över huvudet. Men för att livnära sig
och kanske en barnrik familj med många
munnar räckte det inte. Det var fortfarande naturahushållning som gällde.
Dagen började med att släcka fyrljuset i boningshusets fönster. En frukost
att bottna på smakade inte dumt.
Sedan, om vädret så tillät, gick man
ut med båten för att ta upp näten som
legat ute under natten. Iland igen för
att ta hand om fångsten och göra näten
klara för att läggas ut igen.
Sedan var det dags att se till de andra två fyrarna. Man tog med en dunk
fotogen och näten. Först besöktes Tenholmens fyr. På vägen dit lade man ut
något nät.
När Tenholmen var klar fortsatte
man till Hällevikstrand. Där besökte
man handelsmannen, gjorde inköp,
hämtade och lämnade post. Därifrån vidare drygt halvvägs till Edshultshall för
att förtöja och ta stigen upp till Kråksundsgap Övre.
På vägen till fyren låg en bondgård.
Kanske att man bytte fisk mot ägg och
potatis, något stycke kött, när så fanns.
Sedan var det inte långt att komma
tillbaka till Högholmen. Och snart var
det dags att tända fyren för natten.

Täppan

På Högholmen hade man med stenar
hägnat in ett litet område för att ge visst
vindlä. Det hade man fyllt med jord som
man fört med sig inifrån land. Här odlade man för husbehov lite potatis, persilja och några blommor för att glädja sig
åt.

Hungern var alltid nära

År 1904 svalt folk ihjäl i Bohuslän.
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Automatisering och nya fyrar

År 1911 hade en åttakantig fyrkur i järn
uppförts strax framför det kombinerade
fyr- och boningshuset på Högholmen.
Fyrkuren innehöll en automatisk AGAfyr. Den skötte sig själv utan personal.
Det kombinerade fyr- och boningshuset
demonterades och transporterades bort.
År 1911 ersattes även ”bockfyren”
Kråksundsgap Övre med en automatisk
AGA-fyr. Den stod på samma plats.
AGA-fyren var sedan i drift till år 1941
då fyrkuren togs bort men fundamentet bibehölls som dagmärke. Samma år
drogs AGA-fyren på Högholmen in och
ersattes av en vit tavla i betong intill fyren. Tillsammans markerade de under
dagtid enslinjen genom Kråksundsgap.
År 1911 uppfördes en åttakantig
fyrkur med automatiskt AGA-ljus på
ön Bråtö. Den kom år 1941 att bytas
ut mot en annan och sedan kallas Kråksundsgap Södra. År 1941 tillkom fyren
Kråksundsgap Norra, på norra sidan om
gattet.
År 1911(?) drogs fyren på Tenholmen in. Den ersattes år 1929 av den på
den näraliggande Porsnäs udde.
Åren runt 1940 förbättrades fyrbelysningen i den nord-sydgående inre
leden längs kusten, vilket bland annat
kom att ha inverkan på Islandsbergs fyrplats.
År 1954 uppfördest ett 13 m högt
torn i betong med åttakantig fyrkur, vilken ersatte Kråksundsgap Södra.

Förtoning för insegling genom Kråksundsgap.
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Den ”nya” fyren Kråksundsgap Övre stod
på samma plats som den äldre ”bockfyren”
från 1896. Den nya var byggd 1911 inuti
”bocken” som sedan revs. Den bestod av
ett 2,5 meter högt betongfundament som
inrymde acetylentuber. Ovanpå stod en
åttakantig järnkur med klippapparat och
solventil tillverkade av AGA.
År 1941 togs själva fyrkuren bort.
Fundamentet bibehölls och blev till ett vitt
kummel.
Samma år ersattes fyrkuren på Högholmen med en vit tavla i betong. Enslinjen för användning under dager bibehölls
på så vis.
Foto: Lotsverket

Ur: Svensk Lots del 1, 1965

Personal

Fyren på Högholmen tändes första gången den 1 november år 1890. Den som
gjorde det var fyrvaktare Anders Nilsson. Det var hans första tjänst i Lotsverket. Han var född år 1842 och var bördig från grannsamhället Hälleviksstrand.
Han hade utsetts till fyrvaktare år 1890.
Han hade gift sig med Alida Gustava från Gullholmen inte långt därifrån.
De flyttade in i det nyuppförda fyr- och
boningshuset på Högholmen.
Anders och Alida hade år 1875 fått
ett barn som döptes till Kristina. Hon var
nu 15 år. Som brukligt var kom hon tidigt att få flytta ut ur boet och försörja sig
på egen hand. Hon fick plats som piga.
Och hon kom att träffa en stilig karl bördig från grannsamhället Käringön.
Anders Nilsson kom att göra tjänst
som fyrvaktare till år 1898. Sedan flyttade Anders och Alida ”iland”. Ett år senare avled Anders.
När familjen Nilsson flyttade iland
från Högholmen monterades fyr- och
boningshuset ner och transporterades
bort. Ett annat uppfördes samtidigt.
Laurentz Simon Gottfrid Österberg
var den andre fyrvaktaren på Högholmen. Han var född på Käringön år 1872.
Han hade varit över i det stora landet
Amerika. Där hade han bland annat arbetat som sjöman. Men så kom han tillbaka och träffade kärleken i Kristina.
År 1898 blev Laurentz utsedd till
fyrmästare på Kråksundsgaps fyrplats
Högholmen. Han fick även sköta de
närbelägna fyrarna Tenholmen och
Kråksundsgap Övre. Han var då 26 år
gammal.
Laurentz och Kristina född Nilsson
gifte sig och flyttade till Högholmen.
Under de 12 åren där fick de fyra barn.
Här växte Anna, Anders, Knut och Torsten Österberg upp.

Anders Nilsson var Högholmens förste fyrvaktare. Han tjänstgjorde åren 1890 till
1898. Hans hustru var Alida.

Deras dotter var Kristina. Hon kom att gifta
sig Österberg och se sina barn växa upp på
Högholmen, där hennes föräldrar arbetat.

Laurentz Österberg var Högholmens andre
fyrvaktare men i den nya bostaden. Han
tjänstgjorde åren 1898 till 1910. Hans hustru var Kristina född Nilsson. Laurentz kom
att i 26 år vara fyrmästare på Islandsberg.

Axel Holm var Högholmens tredje fyrvaktare. Han tjänstgjorde åren 1910 till 1911
innan han flyttade vidare till Måseskär,
Pater Noster och så småningom Ursholmen.
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År 1910, efter tolv år på Högholmen
blev Laurentz utnämnd till fyrmästare
på den närbelägna fyrplatsen Islandsberg. Familjen flyttade dit. På Islandsberg föddes det femte barnet. Hennes
namn var Lisa. Efter avslutad tjänst på
Islandsberg bosatte sig familjen Österberg i det närbelägna samhället Fiskebäckskil.
Axel Holm blev den tredje fyrvaktaren. Han var född år 1872 på Hållö
fyrplats. Hans far var fyrvaktare Anders
Andersson. Axel gifte sig år 1896 med
Mathilda, född i Norge år 1850. De hade
ett barn: Ester Margareta. Hon var 9 år
då Axel blev fyrvaktare på Högholmen.
Familjen följde med och stannade där i
ett år. 1911 bar det vidare till Måseskär.
5 år senare blev Axel fyrmästare på Pater
Noster och 3 år senare på Ursholmen.
Där arbetade han åren 1919 till 1935.
Den fjärde och siste fyrvaktaren var
Niklas Bergman. Han var fiskare och
sjöman född i Hällevikstrand år 1854.
Han var gift med Anna Hilda född Nilsson från Hällevikstrand. De bodde i hus
nummer 14 i Hällevikstrand. Niklas fick
uppdraget att sköta fyren från den 8 augusti 1911 till den 23 i samma månad,
allt som allt i 15 dagar.
Därefter tändes den automatiserade
AGA-fyren. Fyrplatsen på Högholmen
avbemannades. Huset monterades ner
och flyttades bort.
Niklas Bergman blev nu tillsyningsman och var så fram till år 1920.

Niklas Bergman var Högholmens fjärde
och siste fyrvaktare. Han tjänstgjorde i
15 dagar innan fyrplatsen avbemannades
den 24 augusti år 1911.
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Snabbfakta om Högholmen
Kråksundsgap
Lat. N. 58° 06’. Long. O. 11° 27’.
Bemannad 1890-1911.

Fyrplatsens förändringar

1890 uppfördes fyrplatsen, bestående
av ett kombinerat fyr- och boningshus, några uthus samt brygga. (På nutida sjökort är Högholmen benämnd
Koppholmen). Huset var flyttat från
Husvik på Brännö och tillbyggt. Det
var ritat av Emil Karlsson.
Fyrapparaten bestod av lins av 5:e
ordningen (375 mm Ø) och fotogenlampa med veke. Ledande sektor åt
SV genom Kråksundsgap.
1892 kompletterades med matkällare
och borrad brunn.
1898 revs det ursprungliga fyrhuset
på Högholmen och ersattes av ett som
uppförts för visning på Stockholmsutställningen år 1896. Detta var ritat av
L. Peterson och T. Stenberg arkitektbyrå i Stockholm och tillverkat av Ekmans Nya Snickerifabrik i Stockholm.
Det ursprungliga huset flyttades
till Ärholmen vid Marstrand, där Lotsverket hade en lotsstation.
1900 byggdes den blåsiga verandan in.
1911 uppfördes en åttkantig fyrkur
med AGA-ljus på Högholmen. Samtidigt uppfördes en AGA-fyr på Bråtö, kallad Kråksundsgap Södra samt
en AGA-fyr på Kråksundsgap Övre.
Dessa var automatiserade och ersatte
den bemannade fyren på Högholmen.
Fyrplatsen Kråksundsgap / Högholmen avbemannades. Det arkitektritade fyr- och boningshuset flyttades
till Ven och blev Vens västra fyr.
Nuvarande karaktär: (fyren släckt och
bortforslad)

Ett annorlunda firande av Internationella Fyrdagen
Maria Elsby (text) & Leif Elsby (foto)
Varje gång vi passerade Kråksundsgap med vår
båt pekade Leif inåt Högholmen och berättade
att där låg den ursprungliga fyrplatsen. Vi kom
aldrig dit då. Men nu skulle det äntligen bli av!
Båten är såld, men den uppblåsbara dingen
är kvar. Det blev en spännande och ganska våt
utflykt till Högholmen och Kråksundsgap Nedre.
Vi kände historiens vingslag när vi satt och
fikade på husgrunden. Hur hade det varit att bo
här? Inte långt från Edshultshall och fastlandet,
men ändå väldigt ensamt, synnerligen blåsigt
men med en vidunderlig utsikt över havet och
Måseskär.

Gummibåten pumpas upp och
sedan bär det av på äventyr.

Husgrunden där fyren var inrymd till
höger. På långsidan fanns en veranda.

Husgrunden åt norr där man till vänster
in mot land hade en liten trädgård.

Rester av rännan som ledde det på taket
uppsamlade regnvattnet ner till brunnen.
Detta var enda tillgången till dricksvatten.

Fundamentet till AGA-fyren som ersatte
den bebodda fyren och tavlan som i sin tur
ersatte AGA-fyren.
17

Strandning vid Draghällan
Tidigare publicerad i ”Lubrikatorn”
Tore Olsson

En engelsk ångare grundstött å Draghällans fyrklippa

Krock mellan fyr och lastångare är inte så vanligt.
Så stod det att läsa i Sundsvalls Posten
fredagen den 18 sept 1903. Det var
den engelska lastångaren BEN CLUNE,
hemmahörande i North Shields, som
gått på grund. Ångaren hade kommit
från Swinemünde den 12:e till Kubikenborg, för att lasta trävaror. Den 17:e
var man färdiglastad och under lotsen
August Selanders ledning, avgick man
vid 9-tiden på kvällen, destinerad till
Marseille via Nordmaling för lastkomplettering.
Det var vid tillfället något disig
luft, men ej värre än att man kunde se
Tjuvholmens fyr. Då ångaren kommit ut
en bit från Kubikenborg sattes full fart.
Utanför Utvik observerades Draghällans
fyr, men den försvann strax i diset. Kurs
och fart behölls. Efter ett tag syntes fyren åter. Såväl lotsen, kaptenen som ut18

Foto: Sundsvalls Tidnings arkiv

kiken bedömde dock, att den var längre
bort än den var. Man girade babord för
att gå norr om fyren, men eftersom avståndet till Draghällan var kortare än
man trott, gick man i full fart rätt upp
på hällan. Ångaren blev läck i fören, men
”att genom att slå back, söka få ångaren
av grundet vågade man ej, då man icke
visste, huru svårt läck den blifvit”.
På fredagen rapporterades, att två
av Neptunbolagets bärgningsångare var
på väg, för att assistera vid behov och
på aftonen bogserades det ut pråmar
till fartyget, för att lossa däckslasten på
c:a 55 standard. På fredagen genomfördes också dykarundersökning och vid
denna konstaterades, att ångaren låg på
en större sten om styrbord något akter
om fockriggen samt därifrån på krossade
stenar intill bryggans akterkant och på

babordsidan på flera större stenar. ”På
styrbordsidan har plåten akter om fockriggen uti andra stroket blifvit inbucklad
på en längd af ungefär 6 fots längd; vidare
äro naglarne uti främre skarfven bräckta
och kölplåten utböjd närmare 2 tum. skadorna på babord sida bestå uti, att kölstroket släppt 6 fot från stäfven intill 20
fots längd akter öfver, däraf en öppning på
vissa ställen å denna längd uppstått från
6 till 8 tum”.
Avtal gjordes med Neptunbolaget
om bärgning. Antaglingen trodde man
att det skulle vara en lätt bärgning, för
POSEIDON avgick på tisdagen till Finland. Vattenståndet sjönk emellertid och
NEPTUN klarade inte av, att dra ångaren av grundet. Man fick rekvirera ett
antal stora domkrafter från Stockholm och
med hjälp av dessa, lyckades man till slut
få loss ångaren vid ½ 4-tiden på måndagen, efter att ångaren stått nästan 12 dygn
på grundet. BEN CLUNE tätades provisoriskt och togs in till Vindskärs udde, där
den lossades, för att senare under assistans
gå till Stockholm för att repareras.

Att fartyget gått med full fart när luften
var disig, låg senare lotsen August Selander till last och han fick böta 50 kr.

NEPTUN klarade inte av att dra
BEN CLUNE av grundet.

Foto: Bernt Fogelberg

Källor:
Sundsvalls Tidning
Sundsvalls Posten
Westerberg: Bidrag till Sundsvalls
Lotsplats Historia
Egna anteckningar
19

Blinkande ljus från Draghällan
Ingrid Jernberg ur Sundsvalls Tidning
Insänt av Jan Magnusson
Draghällans fyr fortsätter att blinka i
sundet mellan södra Alnö och Nyhamn
på Essvikshalvön. En gång i tiden var
fyrarna ett absolut måste för att fartyg
skulle hålla koll på vart de skulle.
Fyren byggdes så sent som 1878 och
den byggdes om 1912 och 1925. Den
senaste gången byggdes även fyrmästarebostaden. Förr bodde enbart fyrvaktaren och hans familj på den lilla holmen.
Det var ett tufft liv där färskvatten och
ved för eldning hämtades på fastlandet
och dagarna kunde bli både långa och
ensamma när isen varken bar eller brast.
Byggnaderna innehöll både fyrhus
och två små boningshus där emellanåt
både två och tre familjer bodde. Av fyrvaktarbostället återstår i dag enbart den
rejäla grunden och den halvmåneformade muren som skyddade fyren från
väder och vind.
När fyrarna sköttes av anställd personal måste någon vara närvarande natt
och dag. Till arbetet hörde vakttjänst,

även nattetid, och arbetet kunde bli rätt
påfrestande många gånger.
I en intervju i Sundsvallsposten 1956
kunde fyrmästare Johan Oskar Andersson intyga att det jobbigaste med att bo
på en fyr var ljudet av mistluren.
”Det besvärligaste på Draghällan om man inte har barn, som gå i skolan
eller som biträdet här har två småflickor
som måste ses över ordentligt när de leka
på ”gården” med dess 30 kvadratmeter
- är egentligen mistluren. Det kan inte
hjälps att man blir dåsig i huvudet, när
man hört den timmar i sträck, menar hr
Andersson. Och det är svårt att sova, när
det låter om sig. Blir man riktigt trött så
går dock det också.”
Julen 1965 var den sista som personal tillbringade ute på fyren. Då fanns
fyra anställda fyrvaktare varav tre arbetade åt gången. Därefter automatiserades fyren och byggnaderna revs på
1960-talet.

Det skall krökas i tid .....
Insänt av Tommy Asplund

Lilla Hilda Lamberg Asplund blev, liksom sin
storebror Hilmer, medlem i Svenska Fyrsällskapet
på sin andra dag i livet.
Är barnen Lamberg Asplund unika eller har vi
fler så unga fyrentusiaster i vår förening?
			Undrar Redaktören
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Kan det vara så??
Maria Elsby

Sten Persson, medlem i Fyrsällskapet och tillika mitt bollplank i söder, som
förutom ros och ris också förser mig med uppgifter och foton om fyrpersonal,
besökte på Fyrdagen Sandhammarens fyr och sedan också Malmö inre. Från
Malmö har han skickat mig nedanstående bilder som jag bara inte kunde
motstå att ta med i Blänket.
Fyrar är ju ingenting man skall skämta om, men ibland måste man i allt
allvaret få dra på smilbandet.

Stens medföljande
text löd:
”I Malmö hyllar
man fyren på sitt
speciella sätt.
Först någon sorts
knäfallande tillbedjan och ....

sedan visas glädjen
över fyrens existens!

Tack Sten för bilderna och för ditt
outtröttliga arbete
med fyrpersonalen
och deras anhöriga.
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Sydostbrotten 150 år!
Tommy Asplund

Fyrskeppet Sydostbrotten.

Okänd fotograf

Sydostbrotten är en samling farliga grund i Norra Kvarken. I ett och
ett halvt sekel har i tur och ordning tre olika fyrskepp och slutligen en
bottenfast fyr varnat för denna gudsförgätna plats mitt i Bottenhavet.
Sydostbrottet 2 A

1862 lades det första fyrskeppet ut.
Hon byggdes i Karskrona och var i trä.
Skeppet var 22,33 m långt och hade ett
djupgående på dryga 2 m. Lanterninen
bestod av åtta rovoljelampor med
paraboliska speglar som hissades upp i
masten. Fartyget hade ingen egen maskin
utan var ett tvåmastat segelfartyg.
Liksom alla svenska fyrskepp var
även Sydostbrottet 2 A rödmålat med
stationens namn i vitt på skrovsidorna.
Fyrskeppsstationen har beskrivits som
särskilt kärv med otaliga kättingbristningar som en följd av bergig sjöbotten.
I Björn Werners bok ”Svenska Fyrskepp” står att läsa om en minst sagt dramatisk händelse ombord:
22

”Natten mellan den 2:a och 3:e sistlidna
Oktober (1875) vid sydlig dubbelrefvad
märssegels kultje och byväder, kom fyrfartyget Sydostbrottet i drift derigenom, at
dess förtöjning sprängdes. Sedan styrbords
ankare blifvit fäldt, och fartyget svajat upp
mot vinden, observerades i dagningen, att
bränningar visade sig på ett avstånd af
omkring 70 famnar, rätt akterut. Då man
i detta vådliga läge och under förhanden
varande väderleksförhållanden icke vågade förlita sig på kettingen, ifrån-skacklades och utstacks en del af densamma
och lyckades man, under segel samt senare
med hjelp af Bredskärs lotsar, hvilka mötte
långt till sjös att bringa fartyget i säkerhet
i Bredskärs hamn.”

Det var tydligt att det behövdes ett
större och modernare fyrfartyg på Sydostbrotten.
Karriären som fyrskepp var över
1894 då hon utrangerades och blev arbetspråm.

Skepp nr 14 Svinbådan

Nr 14 Svinbådan tjänstgjorde initialt
mellan 1877 och 1893 på grundområdet Svinbådan utanför Viken, söder om
Höganäs i Skåne. Hon flyttades 1894
till Sydostbrotten och var ett betydligt
större och modernare skepp än sin föregångare, och hade egen framdrivning.
Den äldre lanterninen från nr 2 A
flyttades över till det nya skeppet men
1927 moderniserades hon och fick torn
med lins och Dalénljus.

Skepp nr 33 Sydostbrotten

År 1934 färdigställdes det sista fyrskeppet som skulle tjänstgöra på Sydostbrotten vid Götaverken i Göteborg. Hon var
även det sista fyrskeppet som byggdes
i Sverige och var systerfartyg till nr 30
Grundkallen och nr 32 Fladen.
Ljuskällan var en 1000 W halogenglödlampa inom en lins av 5:e ordningen. Med ett torn på 11 meter var lysvidden 11,3 sjömil.

Fyrdörren pryds av ovanstående klistermärke, som utstått vädrets makter i dryga
Foto: Martin Brodin
30 år.
Den stora ljusstarka fyren fick sin slutliga position på Vernersgrundet som ligger strax sydost om de egentliga Sydostbrotten.
Fyren är 34 meter hög ovan vattenytan och har en totalhöjd av 44 meter.
Totalvikten är 6600 ton. Fyren bemannades av tre man som arbetade i fjortondagarsskift.
Fyrpesonalen klev i land för gott
1980 och det är fascinerande att det i
nästan 120 år har arbetat livs levande
människor här ute, mitt i Bottenhavet.

Sydostbrottens kassunfyr

Man hade i vårt land tidigt påbörjat ett
program för att bygga bort fyrskeppsstationerna som var dyra i drift och
fordrade stora besättningar. En stor begränsning med fyrskepp var att man inte
kunde ha sektorerat ljus.
Kassunfyren byggdes i Jävre-Sandholmen söder om Piteå 1959-1961. Det
är en kassunfyr av s.k. teleskoptyp där
tornet efter utsättning höjs och gjuts fast.

Sydostbrottens kassunfyr.

Foto: Martin Brodin
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Rapport från den Internationella Fyrdagen/helgen
18-19 augusti 2012
I år har vi firat den Internationella Fyrdagen/helgen för tionde året. Som vanligt varierade verkligen vädret, från sol till regn och kuling till bleke, så att det var svårt eller
omöjligt att besöka alla öppna fyrplatser. Trots detta kom det drygt 11.200 besökare
till 74 fyrplatser. Många fyrplatser slog också sina lokala besöksrekord. Undertecknad
besökte på lördagen Sandhammarens fyrplats som fyllde 150 år där jag höll ett födelsedagstal, monterade Fyrsällskapets minnesplakett och åt tårta. Söndagen måste jag och
min fru Ulla med kort varsel vara fyrvisare för 425 besökare på Morups Tånge då ordinarie fyrvisare hade förhinder. Det var bara trevligt och vi hade faktiskt kanonväder.
Svenska Fyrsällskapet vill framföra ett stort tack till alla lokala fyrföreningar, hembygdsföreningar, frivilliga entusiaster samt inte minst Sjöfartsverket som hjälpt oss
genomföra 2012 års Internationella Fyrdag/helg och gjort den till en stor succé. Vi
har nu firat dagen under 10 år och då haft öppet enl.: 2003 33 fyrar med 2.500 besökare, 2004 52 fyrar med 4.500 besökare, 2005 57 fyrar med drygt 6.800 besökare,
2006 62 fyrar med drygt 5.000 besökare, 2007 63 fyrar med drygt 5.900 besökare,
2008 57 fyrar med drygt 4.600 besökare, 2009 72 fyrar med drygt 9.800 besökare,
2010 71 fyrar med drygt 9.000 besökare, 2011 72 fyrar med drygt 12.200 besökare
och i år 74 fyrar med drygt 11.200 besökare.
Kullen hade som vanligt flest besökare med c:a 1500 personer därefter kom Ölands
Södra Udde 950, Bönan 800, Bjuröklubb 660, Vinga 600, Morups Tånge 425, Ölands
Norra Udde 350, Hallands Väderö 328, Finngrundets Fyrskepp 300, Falsterbo 292,
Malmö Inre 283, Fårö 255, Segerstad 250, Stavik 220, Hållö 203, Stora Karlsö 200,
Svenska Högarna 187, Garpen 160, Örskär, Häradskär, Smygehuk och Hästholmen
150 vardera, Ulebergshamn 140, Tylö 130, När 126, Sandhammaren 119, Hammarö Skage 110, Grynge 107, Grönskär 102, Fotö 100, Utlängan 93, Utklippan 89,
Arholma 83, Djursten och Nordkoster 75 vardera, Stenkyrkehuk 74, Gåsören 70,
Storjungfrun 69 och Bohus Malmön och Vanäs Udde 67 vardera, Rataskär 66, Nidingen 65, Brämön 62, Hoburg 61, Bergudden 56, Ingrunden/Utgrunden 52, Arkö
50, Gotska Sandön 43, Högbonden, Lungö, Agö och Nolhagen/Snappudden 40 vardera, Limö och Östergarnsholm 39 vardera, Måseskär 36, Bungeör 35, Ursholmen
32, Holmögadd 30, Väderöbod 28, Donsö huvud och Skalla 20 vardera samt Rödkallen, Pite-Rönnskär, Stora Fjäderägg, Sundklubben, Söderarm, Huvudskär, Landsort,
Utlängan, Hanö, Bråten, Malö, Valö och Pater Noster 0-15 besökare vardera och vissa
kunde tyvärr ej hålla öppet p.g.a. väder eller reparationer.
Fyrdagen/Fyrhelgen firas på många platser och når allt fler människor. Det har nog
aldrig varit så många och stora reportage om Fyrdagen tidigare. Radio- och TV-stationer rapporterade både före, under och efter fyrdagen. Dessutom har det varit mängder av tidningsartiklar. Fyrar/fyrplatser blev mycket omtalade vilket är synnerligen
viktigt då det hjälper oss att göra dem och andra unika sjömärken kända så att de kan
bevaras för framtiden som ett unikt maritimt kulturarv.
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Samtidigt som den Internationella Fyrdagen firades var det under helgen radioamatörer på 22 svenska fyrplatser (varav 12 hölls öppna av oss). Radioamatörerna kunde
i teorin tala med totalt 471 radiobemannade fyrplatser i 47 länder runt hela världen.
http://www.illw.net
Vad vi vet så firades den Internationella Fyrdagen av fyrsällskap i: Australien, Canada,
Danmark, England, Finland, Irland, Skottland, Sverige, USA och Wales men det var
säkert fler länder som deltog. Det verkar som om Sverige även i år kan ha haft fler
fyrplatser öppna och fler besökare än alla de andra länderna tillsammans. Vi vet dock
inte varför fyrhelgen är så populär just i Sverige.
Vi har fått mängder av positiva rapporter från de som deltog. På en del fyrplatser bjöds
på fika, på vissa kunde man köpa kakor eller våfflor med sylt och grädde, på andra grilla
korv, några arrangerade poängpromenader eller frågesporter med priser, olika typer av
musik spelades, man visade ringmärkning av fåglar, några hade utställningar, föredrag
eller filmvisning om sin fyrs historia. Ja, programmen var många och varierande.
År 2013 på söndag 18 augusti firas nästa Internationella Fyrdag och man kan även
fira både lördag 17 och söndag 18 augusti vilket då kallas den Internationella Fyrhelgen. Om någon enstaka fyrplats har stora problem att fira detta datum ber vi att
ni snarast kontaktar oss. Kanske kan vi då fira fyrdagen tidigare under sommaren på
denna fyrplats.
Vi hoppas att Sjöfartsverket och alla andra fyrägare fortsätter att bevara, underhålla
och sköta sina fyrar så att vi kan besöka dessa unika byggnader i framtiden.
Återigen, ett stort varmt tack till er alla som hjälpt till och gjort ett storartat jobb.
					Esbjörn Hillberg

Det är inte bara intresserade människor
som kommer på besök för att se Bremöns
fyr utan även skogens konung.
Foto: Lennart Lundström

I Ulebergshamn var besökarna betydligt
fler, men av mera konventionell art.
Foto: Douglas Lindegren
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VIKTIGT!

Vi söker en ny Webmaster
VIKTIGT!
Allt sedan Bertil Östling byggde upp vår hemsida 1997 har han
under 15 år skött och uppdaterat denna. Nu har dock Bertil
uttryckt önskemål om att successivt dra sig tillbaka varför vi söker
en ersättare på denna ytterst viktiga post.
Arbetet utförs som allt annat arbete inom Fyrsällskapet helt ideellt,
men man får naturligtvis ersättning för alla sina omkostnader.
Som Webmaster deltar du också i våra styrelsemöten och kan då
lära känna styrelsen och alla sammankallande i våra kommittéer
mycket bra.
Arbetet är mycket fritt och självständigt. Du får också, om du
vill, komma med förslag på att tekniskt förändra vår mycket
välbesökta hemsida och förnya den. Det är också fritt fram om
du vill starta en redaktionsgrupp eller liknande. Så med andra ord
är vi mycket flexibla och vi kan garantera att du får ett intressant
och roligt jobb.
Jag skulle uppskatta om du som är intresserad kontaktar mig på
tel. 031-972148 snarast möjligt så att vi kan prata vidare. Du får
naturligtvis också ringa Bertil Östling på tel. 08-761 6109 om du
har frågor.
						Esbjörn Hillberg
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Sandhammaren 150 år
Ulla Hillberg
På lördagen den 18 augusti, under den Internationella fyrhelgen, passade Sandhammaren på att fira
sin 150-årsdag. Dagen till ära var ingången dekorerad
med många svenska flaggor och solen strålade. Fyren
syns nu på långt håll då alla träd tagits bort och fyrplatsen ser nog ut som när fyren uppfördes för 150
år sedan. Vackra sanddyner leder fram till fyrplatsen.
Vid ingången meddelades också att alla som går upp
i fyren bjuds på kaffe, saft och kakor i kiosken nere
vid parkeringen.
Berny Perzon, ordförande i Föreningen Sandhammarens Fyrplats, hälsade alla välkomna och riktade ett
särskilt tack till sponsoren Tor Ekström med mäklarfirArne Nilsson & Berny Perzon
man Ekström & Co.
Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg höll tal och överlämnade födelsedagsplaketten. Denna monterades sedan av Tor Ekström och Catharina Åberg på fyrdörren. Det utbringades ett fyrfaldigt hurra för födelsadagsbarnet.
Kommunstyrelsens vice ordförande Ronny Nielsen talade och överräckte en plakett med Ystads stadsvapen som ett minne av dagen.
Som avslutning på firandet läste Marie Ekman berättelser om fyrar och Kay
Weirup sjöng visor skrivna av Evert Taube. Kay fann rätt tonart med sitt munspel.
De lästa avsnitten är valda ur böckerna ”Fyrar i litteraturen” av Britt Dahlström och
Per Rydén och ”Kring Sandhammaren” av Frans Löfström. Marie avslutade med en
dikt av Harry Martinsson. Det blev verkligen en vacker och stämningsfull avslutning.

Hurra för födelsedagsbarnet från Esbjörn Hillberg, Catharina
Åberg, Tor Ekström & Berny Perzon.
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Vågsøy på Norges västkust

Fyra fyrar på en dag!
Mats Carlsson-Lénart

Vågsøy mellan Atlanten och Jotunheimen är ett bra fyrresmål på
Vestlandet i Norge. På en sommardag klarar man ledigt fyra av
traktens mest intressanta ljustorn – eller snarare fyrstugor med själva
fyrljuset vägg i vägg med köket.

Ulvesund gamla fyr är en riktig fyrplatsidyll med milt klimat.

Den lilla Ulvesund Fyr ligger inte på själva Vågsøy utan på fastlandssidan av det
lugna sund som skiljer ön från resten av
Norge. Från fyren har man fin utsikt över
alla större och mindre fartyg och båtar
som passerar genom sundet. Bl.a. Hurtigruten som passerar två gånger per dygn,
en nordgående båt och en sydgående.
Ulvesund fyr tändes 1870 och sköttes i 115 år, ända fram till 1985, av en
fyrvaktare som bodde på platsen. Det

Vågsøy är en av de större öarna längs
norska västkusten. Den ligger vid änden av
den norska riksväg 15 som går från Otta i
Gudbrandsdalen via turistorten Lom och
över (eller genom) Strynfjället till den bekanta fjordorten Stryn. Därifrån är det c:a
100 km kvar ut till Vågsøy med sin huvudort som heter Måløy och är ett centrum för Norges moderna fiskerinäring.
De fyra fyrarna i Vågsøy är inga mäktiga fyrtorn utan snarare ganska anspråkslösa stugor eller hus med fyrlyktor, men
deras lägen är spännande och varierande.

Ulvesund

En fin bas för att upptäcka trakten är Ulvesund Fyr som bl.a. är ett litet fyrpensionat. Bo två nätter där och utnyttja dagen däremellan till att uppleva fyra fyrar
med sinsemellan väldigt olika lägen och
historier.
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Nya fyren på Ulvesund är från
1980-talet.

Hendanes fyr är byggd i den branta fjällsidan ut mot Atlanten och fyrvaktarna med
familjer behövde starka ben för att klara vardagslivet.
ursprungliga fyrljuset fanns inne i bostadshuset, på nordsidan. I det gamla
fyrrummet inryms idag en del av fyrplatsens lilla café, som öppnades för några
år sen. Det var år 2003 som trubaduren
m.m. Sølvi Hopland började bygga upp
fyren som turistmål med café och bed &
breakfast. Fyrbyggnaden ägs dock fortfarande av Kystverket.

som slingrar sig längs Vågsøys södra och
västra stränder ut mot Atlanten. Efter
några kilometer är Hendanes fyr skyltad
till vänster och från en liten parkeringsplats är det ett antal hundra meters promenad på den lilla stensatta stigen längs
vattnet bort till fyren som har ett dramatiskt läge i branterna, 50 meter ovanför

Hendanes

En åtminstone lägesmässigt total kontrast till den lugnt belägna Ulvesund fyr
erbjuder Hendanes fyrplats på utsidan
av Vågsøy. Från Ulvesund kör man den
lilla vägen längs sundet söderut till Deknepollen som är tätorten på fastlandssidan av sundet. Från Deknepollen går en
högbro över sundet till kommuncentrat
Måløy med c:a 3500 invånare. Direkt efter bron väljer man väg 601, den lilla och
lite ålderdomliga men intressanta vägen

Tyvärr är Hendanes fyrplats som frånflyttades för nästan 50 år sen inte så väl
underhållen.
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de klippiga stränderna över vilka Atlantens stora vågor sköljer in.
Hendanes är en relativt ung fyrplats, tagen i drift i november 1914. I
38 år bodde det fast personal i de små
fyrbyggnaderna, sedan automatiserades
och elektrifierades driften i början av
1960-talet.
I motsats till Ulvesund som utvecklats till ett trevligt fyrresmål i lagom skala är Hendanes ännu en övergiven plats.
Kanske kan någon eller några så småningom blåsa nytt liv i fyrplatsen, samtidigt som miljön och historien bevaras.

Kråkenes

Någon väg som går runt hela Vågsøy finns
inte utan från Hendanes får man ta den
slingrande vägen längs vikarna tillbaka till
Måløy stad och sedan vidare norrut längs
Vågsøys ”sundsida” till Raudeberg. Härifrån går en 15 kilometer lång väg, asfalterad men delvis krokig och smal, genom
ett fascinerande landskap ut till Kråkenes
fyr som ligger på en utsatt klippudde, ute
på Vågsøys nordvästligaste del.
När Kråkenes fyr byggdes i början
av 1900-talet fanns det ingen väg ut till
denna del av Vågsøy. Inte heller fanns
det någon lämplig naturlig hamn utan
landningsförhållandena var dåliga. Man
var tvungen att använda sig av båtar som
hissades upp till ett båthus.
Under andra världskriget använde
tyskarna fyren som radarstation och
därför utsattes Kråkenes för en allierad
bombattack som förstörde byggnaden.
Den återuppbyggdes kring 1950. Fram
till 1982 bodde det en fyrvaktare på
Kråkenes men under de sista åren av bemanningen – fram till 1991 – pendlade
fyrpersonalen till platsen.
Sedan mitten av 1990-talet hyr Thomas och Bettina Bickhardt Kråkenes fyr.
Under några år fanns café och konstgal-
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Kråkenes fyr.
leri här men idag är fyrbyggnaden använd
främst som semesterlägenheter.

Skongenes

Till Kråkenes kan man idag köra bil nästan ända fram till fyren men till Skongenes fyr på Vågsøys norra udde är det partre kilometers vandring (c:a en timme).
Man ställer bilen vid Setra och går på en
stig genom nästan trädlös och lite fjällaktig terräng. Ganska kuperat.
Skongenes fyr ligger således ganska
ensam i en annars obebyggd och väglös
del av ön. Liksom Ulvesund tändes fyren
på Skongenes år 1870. Här ute levde en
fyrvaktarfamilj som vid sidan av själva
fyrdriften också hade lite jordbruk, getter,
kor m.m.. Men 1961 flyttade den sista
fyrfamiljen från Skongenes som i fortsättningen bemannades endast periodvis av

Skongenes fyr.

Skongenes fyrplats på Måløys nordspets saknar bilväg och det är några kilometers
vandring genom fjällaktig terräng från närmaste parkeringsplats.
personal som tillfälligt vistades på platsen. 1985 automatiserades Skongenes.
I fyrhuset kan man övernatta. Det
är den lokala turist- och vandrarföreningen YNT (Ytre Nordfjord Turlag)
som driver huset som en slags fjällstuga,
fast belägen i kustterräng.

Mot vidare mål

Efter ett par dagars boende på Ulvesund
och ”fyra fyrar på en dag” kan man ta färjan söderut från Måløy till Oldeide på Bremangerlandet, nästa stora ö i söder. Färjefärjen är trevlig och tar c:a 40 minuter.
Vacker och växlingsrik natur, bl.a.
Europas högsta havsklippa ”Hornelen”
(860 meter hög). C:a fyra timmar tar det
att gå upp (från Berlaneset). Oavsett om
man besegrar Hornelen eller inte smakar
en rejäl räkmacka med en öl alltid bra
på bryggan på Knutholmen (i anslutning
till Kalvågs fiskeläge).

Från Bremanger tar man sedan färjan
(45 min) över till fastlandet igen, från
Smörhamn till Kjelkenes. Från färjan
har man fin utsikt in mot de västnorska
fjällmassiven och dess mäktiga glaciärer.
Från Kjelkenes kan man sedan på 45-50
min köra till kuststaden Florø där den
mest intressanta utflykten är den med
båt ut till Kinns gamla medeltida stenkyrka under klippor och berg längst ut
i havsbandet. Och under båtresan passeras Stabbens fyr, som nästan likt en
kyrka tronar på ett litet skär ute i fjorden. Men det är en helt annan historia.
MER INFO
Ulvesund fyr: www.ulvesundfyr.no
Kråkenes fyr: www.krakenesfyr.no
Färjeinformation: www.fjord1.no
Turistinfo Vågsøy: nordfjord.info/vagsoy
Turistinfo Bremanger, Florö mm
www.fjordkysten.no
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Ett litet Fyrminne
Lars Wässing

Bland gamla papper hittar jag en liten
akvarell. På baksidan står ”Extra provianttur till Måseskär 1941”. Motivet
visar två män som ror en eka på upprört
hav. Episoden minns jag mycket väl, det
var i juletid, krigstid och ransonering.
Därför fick fyrens motorbåt endast användas en gång per vecka. Den aktuella
dagsturen var just avslutad.
Tystnad i vårt kök medan Mor räknade anlända varor. Dessa måste räcka minst
en vecka – eller tills vädret tillät påfyllnad.
Trevligt med brev, post och färsk proviant.
Nyhetstidningar kunde vara över en vecka
gamla, men här lika intressanta. Dom var
vår bio, teater och världskontakt i konkurrens med batteriradion som främst var reserverad för väderrapporten.
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Tystnaden bröts av Mors röst ”Var är
min julkorv!?” – Nu så tyst att vinden
hördes i spiskupan. Förlösande kom min
äldste broder Svens röst ”Den blev nog
glömd i affären? Då får jag och Lasse
ro iland och hämta den.” Det började
skymma och det självpåtagna var nu en
brådskande plikt.
Sven på förlig toft och jag på aktre.
Kortaste väg iland var – i gott väder –
mellan två holmar ”Pikarne”. Nu var här
”stängt” p.g.a. sjöhävning från NV.
Stora grundet söder om, kallat ”Torkela”, kastade sitt svall långt upp på östra
Pikaren. Att ro runt området skulle sinka
oss rejält. Vi studerade Torkelas humör
och när den lugnat sig stack vi iväg mellan svallet och holmen på årlängds av-

stånd från berget. Då hände det som inte
bör hända. Efter ett kraftigt årtag for jag
baklänges med en duns i durken mellan brorsans ben! Hans irriterade utrop
”Va göör du?! Fick mig snabbt upp på
toften igen. Ny tollepinne i och full fart
bort från bränningarna. Ett plus att jag
inte tappade åran! Väl i lä satte vid kurs
på närmsta udde på Käringön benämnd

”Käften”. Sven tog en pipa rök medan
jag sprang över bergen. Turligt nog var
handelsman Hagerling kvar i butiken
och korven blev bärgad.
Åter till båten hördes kyrkklockorna
ringa till helgsmål och besinning enligt
gammal god anda på Käringön. Färden
hem gick tryggt i tre-blänk-skenet från
Måseskärs fyr.

Förslag till Årets VIPP 2013
Svenska Fyrsällskapet har sedan år 2001 varje år delat ut priset ”Årets VIPP”
(Very Important Pharos Person) till enskild person, myndighet, förening eller
företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns
upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1 som beskriver sällskapets ändamål:
•
•
•
•

Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser,
fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen.
Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra
sjömärken
I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och
intressenter verka för att händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid
fyrplatser dokumenteras.
Initiera och utveckla kontakter med samt samarbeta med svenska och
utländska fyrföreningar, myndigheter, företag, organisationer och enskilda
personer med intresse för ovanstående områden.

Årets VIPP har hittills delats ut till: Leif Lehmann år 2001, Anders Lindström
år 2002, Dan Thunman år 2003, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län år 2004,
Harry Sellmann år 2005, Fyrens Vänner Nordkoster och Pite-Rönnskärs
stugägarförening år 2006, Magnus Rietz år 2007, Pater Nosters Vänner år 2008,
Marianne Brus år 2009, Lungö och Staviks fyrar år 2010, Maria och Leif Elsby
år 2011 samt Bertil Östling 2012.
Styrelsen bestämmer vem/vilka som skall få Årets VIPP, men vi uppskattar om
vi får förslag från föreningens medlemmar på kvalificerade kandidater. Vi ber
dig därför kontakta Esbjörn Hillberg senast 31/12 2012 om du har några förslag.
							Styrelsen
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Tillbaka till Örskär
Barbro Jacobsson

Det finns en ö utanför norra Upplandskusten som heter Örskär. Här var min
farfar, Erik Viktor Englund, fyrmästare
mellan 1915 och 1934 och här växte min
pappa, Ivar Englund, och hans syskon
upp. Då min pappa talade om Örskär
fick han en särskild glimt i ögonen och
han betecknade den tiden som den lyckligaste i sitt liv.
Örskärs fyr
I somras sa plötsligen vår yngre son, Alf,
”ska vi fara ner till Örskär och se de platser morfar talade om?” Så roligt. Självklart ville jag det.
Sagt och gjort. Vi åkte ner till
Öregrund. Där tog vi bilfärjan över till
den närliggande ön Gräsö en av sommarens få riktigt fina dagar. Så åkte vi den
vindlande vägen förbi Gräsö kyrka där
min bror och jag döptes. Kyrkan är speciell då den helt är klädd med takspån.
Vi åkte förbi huset där vi föddes, Djurstens fyr där mor och far möttes, Söderboda och Norrboda. I Norrboda såg vi
det före detta skolhuset där min mammas moster
var lärare några år i början av 1900,
pingstkapellet
som min farfar var med
och byggde.
Han snickrade
fönstren till
det. Idag är
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det ett garage
med vackra fönster. Så var vi
framme vid Örskärssundet. Där
finns ett monument över den
olycka som skedde 1877 då femton örskärsbor drunknade på väg hem
från julottan. Nio barn blev föräldralösa
och tre barn miste sina fäder.
Vi tog passbåten över till Örskär. En
färd på tio minuter. Så vandrade vi den
1,3 km långa stigen upp mot fyren på
båda sidor omgivna av mäktiga tallar och
marken under dem översållad med små
orkidéer. Jungfru Marie nycklar, Guckusko, Nattviol och utblommade Adam
och Eva. En stor del av ön är naturreservat. Därför finns förklarande tavlor
här och där som berättar om blommor,
träd, bosättningar och sällsynta grodor i
de små våtmarkerna.
Väl framme gick några kossor och
betade. Det var säkert där som farfar och

Ivar Englunds dotter Barbro Jacobsson vid
de grindknoppar som Erik Viktor Englund
en gång tillverkade.
farmor hade sin kossa och sina får. Vi såg
stenmurarna upplagda under århundraden för att få en smula lä undan väder
och vind. Vi såg grindstolparna numer
av betong, men överst tronade ännu
farfars kantiga kulor, spruckna och utan
färg men med farfars signum. Längre
upp fanns han själv på ett foto styrande
tjänstebåten och en kort berättelse om
honom.
Vi gick förstås upp i fyren. Den är
speciell då den istället för spiraltrappa
har en cementerad spiralgång. Så byggde
man för att kunna rulla rovoljetunnor då
fyren drevs med rovolja under en period.
Min farfar var glad åt gången. Han var
född med en höftskada och trodde det
skulle vara lättare för honom att gå upp.
Så var det nu inte så han byggde sig ett
utrymme överst i fyren där han bodde
då han hade sina vakter.
Vi gick ut på den balkong som omger fyren. Utsikten var enorm. Hav i all
oändlighet med ett lastfartyg som stävade där ute, de blankslipade hällarna
med stora blåklockor i skrevorna och
snokarna som slingrade i sprickorna. De
har alltid funnits där och fanns ännu.
Fyrhusen som såg ut som små dockhus
här uppifrån.

Vi gick ner igen, ner till serveringen som
är inrymd i det som var fyrmästarbostad.
Vi beställde en silltallrik och en smörgås med stekt strömming. Det var ju fisk
som var den fasta födan med tillskott av
det som djuren gav och så det som växte i planteringslanden. På Örskär fanns
ju jord så här gick det bra att odla. På
många fyrplatser är det bara klippor och
kullersten, men alla fyrplatser hade ändå
planteringsland. Det var order på att var
gång man gick i land skulle man bära
med sig en hink jord tillbaka.
Efter en god måltid gick vi vidare
för att leta upp Svartglo. Svartglo är en
liten tjärn alldeles vid havskanten. Vi
fick leta en stund men så fann vi stigen.
Åter vandrade vi mellan mäktiga tallar.
Några hade fallit och låg där helt övervuxna av illgrön mossa. Även här blommade orkidéerna tätt under träden.
Vi kom fram till det som var Högströms. Här bodde några av min fars
lekkamrater. Ännu stod huset kvar och
den lilla ladugården helt omgiven av ett
rangligt staket och meterhögt gräs. Stenmurar överallt runt de små ängarna och
stora stenkummel. Nog kunde vi förstå
den enorma odlarmödan för att få till en
liten åkerplätt. På en av ängarna stod ett
stort gammalt äppelträd. Här hade helt
säkert funnits en bosättning. Så var vi

Ivar Englunds barnbarn Alf vid Svartglo,
tjärnen där Ivar och hans bror fiskade.
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Vandrarhem och fyrmästarbostad.
framme vid Svartglo. Den låg där helt
stilla omgiven av stora liljor som blommade i gult. Hit brukade min far och
hans bror gå för att meta. Dom fick små
svartabborrar och en gång en stor gädda.
Det som var stort var huvudet. Kroppen
var lång men spinkig då det var mycket
näringsfattigt i tjärnen.
Vi fortsatte ut på hällarna och även
här blommade de stora blåklockorna i
skrevorna och där fanns en idegran. Vi
satte oss och bara njöt av solskenet, vågornas brus och måsarnas skrin. I den
intilliggande viken brukade min far och
kamraterna bada då här var litet grundare så att vattnet fick litet värme.
Så gick vi tillbaka till serveringen, beställde en kopp kaffe och satte oss inomhus för att uppleva hur det var att bo här.
Tre rum men ett rum var kontor. Där
skötte min farfar rapporteringen. Den
var oerhört viktig och skulle innehålla
väder och vind, vilka fartyg som gått förbi och över huvud allt som hänt. Lotsdirektören kunde komma på oanmält
besök och då var det räfst och rättarting.
I de två andra rummen bodde så min far36

far och farmor med sina fem barn. Det
sjätte barnet, som skulle varit äldst, dog
vid ett och ett halvt års ålder sedan han
skurit sig på en trasig och smutsig flaska
och fått blodförgiftning. Det var en sorg
som särskilt min farmor bevarade livet
igenom. Här födde hon det yngsta barnet vid fyrtiotre års ålder. Det var första
gången hon kunde föda barn hemma då
det fanns en barnmorska på närliggande
Gräsön. Tidigare hade hon måst hyra in
sig hos vänner och bekanta på landssidan
då hon skulle föda barn.
Så gick vi vidare ner mot sjöbodarna. En sjöbod var mycket gammal
men huruvida det var farfars ska vara
osagt. Vi letade efter Örskärsnisses eka.
Örskärsnisse ville vara störst, värst och
bäst. Han beställde sig en eka som skulle
vara längre och bredare än alla andra.
Båtbyggaren protesterade, men Nisse
var envis så båten blev enligt önskemål.
När den väl var färdig visade det sig att
ekan var så bred att det inte gick att sitta
ner och ro. Årorna nådde inte vattnet.
Ekan hamnade på land och där låg den
förra gången vi var här. Nu var den borta.
Uppslukad av jorden eller bortröjd.
Så återvände vi till passbåtsbryggan, tog båten tillbaka och körde den
vindlande vägen över Gräsö. I Öregrund
satte vi oss på en av restaurangerna vid
sjöbodarna. Vi tittade på varandra och sa
”vi åker gärna till Örskär fler gånger”.
Då vi satte oss i bilen för att åka till
vårt natthärbärge kom de första regnstänken.

Äntligen kom vi till Stora Karlsö!
Jan-Bertil Sölvin

Efter 14 sommarbesök på Gotland kom
jag och min livskamrat Gunilla då äntligen
till Stora Karlsö.
Från Klintehamn tog överfarten 45
minuter och vi var c:a 100 personer ombord. På babords sida passerade vi Lilla
Karlsö, vilken också är en fågelkoloni, dock
inte lika välbesökt. Framme i Norderhamn
förstod vi vilken mäktig och brant ö Stora
Karlsö är. Tre guider tog emot oss och efter
att vi beställt lunch gick vi vidare till en
utställningslokal med uppstoppade fåglar
och andra djur som lever på öarna. Guiderna berättade att ön är nationalpark och
att inga blommor eller stenar får plockas.
Vi startade en relativt jobbig rundvandring där vi först gick på vassa stenar,
sedan tog hedar över högst uppe på platån. En sötsur stank slog emot oss. Det visade sig vara träck från 20.000 sillgrisslor
och tobisgrisslor. De häckar på de lodräta
bergväggarna och föder en unge per år
och par. De vuxna fåglarna dyker efter
sill som de delar med sig av till sin unge.
På fåglars sätt kräker de upp födan så att
ungen lättare kan tillgodogöra sig den.
När ungen anses flygfärdig lägger sig pappan nedanför i havet och ropar (grisslar)
på ungen. Trots allt oljud hittar de varandra. Det är inte utan dödsförakt ungar-

na kastar sig utför stupet, därför att de
har så korta vingar, men de landar ändå
mjukt p.g.a. att de är runda om magen
och saknar hårt skelett. Pappan simmar
sedan med ungen till södra Östersjön och
mamman flyger till dem efter en månad.
Nu till vårt egentliga mål - FYREN.
Den ligger högst upp på en platå med
branta stup nedanför. Fyren invigdes
1877 och man kan förstå vilket slit det
var att transportera upp allt byggmaterial och alla förnödenheter. Där uppe
tjänstgjorde en fyrmästare, fyrvaktare
och fyrbiträden och man hade sina familjer med. De fiskade, hade en ko, får
och odlade grönsaker och rotfrukter.
Tvätta kunde de endast göra i en liten
damm under den varma årstiden.
Fyren är nu vandrarhem och viss
konferensverksamhet förekommer. Mat,
dryck och bagage transporteras upp med
fyrhjuling. Tyvärr kommer fyren att släckas ned i år och ersättas med en lampa i en
radarmast. Detta vansinne måste stoppas!
Via branta trappor kom vi ner till
restaurangen där vi åt en lunchbuffet.
Efter 5 timmar på Stora Karlsö blev det
så återfärd till Klintehamn. Vi kan verkligen rekommendera en resa till Stora
Karlsö. I och med turen dit så har vi besökt Gotlands samtliga fyrar.
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Fyrbesök på Yttre Hebriderna och i Skottland
Esbjörn Hillberg

Ardnamurchan

Under drygt 2 veckor i juni före midsommar körde
Ulla och jag runt på Yttre Hebriderna och därefter
längs större delen av Skottlands kuster. Det är alltid lika fascinerande att jämföra olika länder och
deras fyrar/fyrhistoria. När man besöker fyrar så
upptäcker man samtidigt många andra intressanta
saker så en fyrresa är mycket berikande om man
är flexibel.

Den första fyren vi kom till var en
nostalgitripp då vi besökte fyren Ardnamurchan (www.nlb.org.uk). Den är
belägen på den mest västliga udden på
det skotska fastlandet. Som nästan alla
andra fyrar i Skottland är den byggd av
en i de 5 generationerna fyrbyggarna
Stevenson, i detta fall Alan Stevenson
(1807-1865). År 1989 då jag bodde i
London försökte jag faktiskt köpa denna
fyrplats för Northern Lighthouse Board
(skotska sjöfartsverket) skulle sälja den.
Alla trodde att jag var tokig och frågade
vad jag skulle använda den till. Mitt svar
var att det behövde jag inte veta då jag
inte ägde den. Nu visade det sig att jag
hade lagt det näst högsta budet och det
överlägset högsta budet kom från en
mångmillionär som sedan ägde fyren
under c:a 15 år innan den lokala kommunen tog över den och gjorde den till
besökscenter. Så här i efterhand insåg jag
nog att det kanske var bra att jag inte
lyckades köpa den även om det är otroligt vackert där ute på de yttersta klipporna innan Atlanten börjar.
Sedan efter några dagar åkte vi drygt
5 timmar med en bilfärja från Oban
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rätt västerut ut till den sydligaste staden, Castlebay, på Yttre Hebriderna och
körde norrut över alla öar, åkte olika
bilfärjor mellan öarna och besökte en
massa härliga intressanta platser samt 3
Stevensonfyrar (Butt of Lewis, Tiumpan
Head och Arnish Point) på den nordligaste ön. Tyvärr kommer man inte ut till
resterande större fyrar på Yttre Hebriderna utan att delta i långa båtutflykter.

Butt of Lewis

Tod Head

Girdle Ness

Under en kväll i Stornoway (staden längst
norrut) såg vi på TV när man i London
firade att den engelska drottningen Elisabeth hade varit regent under 60 år. Ett inslag var en båtparad på Themsen. Först i
denna båtparad gick fartyg nr 1 från Trinity House (engelska sjöfartsverket, www.
trinityhouse.co.uk) som det alltid gör när
det är en kunglig sjöparad av något slag.
Ombord på detta fartyg befann sig naturligtvis prinsessan Anne som är Master (styrelseordförande) i Trinity House.
Hon efterträdde år 2011 sin far prins
Philip, som hade varit Master i Trinity
House under många år. Prinsessan Anne
är som sin fader synnerligen intresserad
av fyrar. Hon är även högste beskyddare
(Patron) och styrelseledamot i skotska
Northern Lighthouse Board. Hon är
dessutom beskyddare av något lokalt
engelskt fyrsällskap. Allt maritimt, fyrar
och fyrväsendet i England är alltså högt
förankrat. Det hade väl varit snyggt om
någon från det svenska kungahuset hade
varit beskyddare av våra svenska fyrar.
Så tog vi den norra färjan (drygt 3
timmar) från Yttre Hebriderna till Ullapool på skotska fastlandet. Sedan körde
vi upp till den norra kusten, följde den
österut och därefter söderut efter ostkusten ner till Edinburgh. På vägen besökte vi flera slott men naturligtvis även
alla större gamla Stevensonfyrar (drygt
20) samt drygt 10 mindre hamnfyrar.

I Skottland har man tyvärr sålt ut och
fortsätter att sälja ut många fyrplatsbostäder och även vissa större fyrar. De
flesta fyrarna ägs dock fortfarande av
NLB och fortsätter att lysa. Man har
dock bytt ut många gamla fina linser
och ersatt dem med sealed-beam lampor eller lysdioder. Flera av de gamla
unika linserna finns numera på museer.
För närvarande är bl.a. följande fyrplatser till salu: Tod Head, Covesea Skerries,
Strathy Point och Girdle Ness. Budtiden
gick ut i september men ev. info finns
på www.nlb.org.uk/AboutUs/Property/
Property-For-Sale/.
När vi kom till fyrplatsen Buchan Ness
var även prinsessan Anne där på inofficiell
inspektion av fyren. Man kan numera hyra

Covesea Skerries
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Fyrmuseet på Kinnaird Head

Chance Brothers linser

rum och en lägenhet på denna fyrplats
(www.buchannesslighthouseholidays.
co.uk).
Förutom alla fyrbesök gjorde vi ett,
sedan många år mycket efterlängtat, besök på ett par unika fyrmuseum. Det första heter Museum of Scottish Lighthouses
(www.lighthousemuseum.org.uk) i fyren/
slottet Kinnaird Head i staden Fraserburgh.
Samlingarna i detta museum är enorma.
Jag har aldrig någonsin sett en sådan
samling av olika fantastiska Chance
Brothers linser men så deltog även Stevensons i utvecklingen av och föreslog
många förbättringar på de engelsktillverkade linserna. Museet innehåller naturligtvis också mycket annan fyrutrustning
så jag rekommenderar varmt ett eller
flera besök.
Det andra fyrmuseet heter Signal
Tower Museum (www.angus.gov.uk/history/
museums/signaltower/default.htm) och

finns i staden Arbroath. Signaltornet är
den plats från vilken man hade signaleringskontakt med den legendariska fyren
Bell Rock när den uppfördes (18071811) på några klippor i havet c:a 15nm
utanför Arbroath av Robert Stevenson
(1772-1850). Ingen fyr i Skottland är så
känd och 2011 firades fyrens 150 år under stor pompa. Utställningen redovisar
hela den mycket intressanta historien om
Skottlands kanske mest omtalade fyr, Bell
Rock. Även detta lärorika museum måste
man besöka om man har tillfälle.

Signal Tower Museum i Arbroath

Arbroath
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Varje blomsterlåda har sin egen fyr liksom varje stol har sitt eget fyrmonogram.
Efter alla fyrar och museibesök avslutade
vi vår resa med att spendera några dagar i
Edinburgh där vi besökte Northern Lighthouse Boards gamla fina huvudkontor
där bl.a. alla blomlådor framför fönstren
har en vacker plakett med en fyr på. Inte
dåligt va? Det finns även fyrmonogram på
deras stolar, en fantastisk samling av Stevensonböcker, vackra tavlor, m.m..
I Edinburgh finns även National
museum of Scotland vilket också inrymmer flera linser och annan fyrutrustning
samt skotsk fyrhistoria. Den sjöfartsintresserade måste även besöka HMY
Britannia som sedan 1997, då den togs
ur service, är ett museum där allt inkl
en Rolls Royce är kvar ombord. Detta

fartyg hade c:a 270 mans besättning och
dess skeppare var en amiral!
Snacka om sjöfartstraditioner, fyrar,
fyrhistoria, kungliga ordförande i sjöfartsverk och ett lands stolthet över sin maritima historia. Storbritannien är nog helt
unikt och ibland kan man bli lite avundsjuk samtidigt som man måste beundra
dessa traditioner. Jag tror att allt detta
höjer statusen för landets fyrar.
Jag skulle kunna skriva mycket mer
om denna resa och visa mängder av bilder men Blänket skall även innehålla en
massa andra intressanta saker. Ring mig
gärna om du vill ha idéer om vilka fyrresor du kan göra i olika länder för jag
kanske kan hjälpa dig.

Tarbart Ness

Duncansby Head
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Holmögadd Vippfyr Anno 1760
Anders Wincent, Holmögadds Intresseförening

Kolkorgen och diverse andra saker skall monteras i ett senare skede.
Anledningen till projektet, med att bygga
en vippfyr anno 1760 på Holmögadd, var
att jag råkade se originalritningen från
1759 av J. G. Steur och att Holmögadd
skulle fira 250 årsjubileum. Vi tyckte att
det skulle vara ett intressant projekt att
uppföra en kopia av densamma.
Mycket avvecklas ju på våra fina och
unika fyrplatser och vi tyckte väl att vi
skulle göra det motsatta, d.v.s. utveckla och
försöka bibehålla miljön och även visa hur
det såg ut alldeles i början av fyrepoken.
Projektet har fått en väldigt positiv
feedback från många med Kvarken och
miljön här ute som intresse. Beträffande
finansiering har det skett via Leader Urnära Länsstyrelsen med EU-medel.
Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet var tillfrågade och har gett sitt
godkännande till projektet.
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Vårt mål inom föreningen är att hålla
Kvarken levande och värna om miljön
så att även kommande generationer har
möjlighet att uppleva detta.

Mått på lodräta stöd: 2 st stolpar av dimensionen c:a 200 mm/st, höjd c:a 5.5 m.
Mått på vippen 150x200 mm längd, 6500
mm plus 3000 mm järn total c:a 9.5 m.
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Ett medlemskap eller kanske klubbmärken, tröjor m.m.
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:-)
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Ett ”fyrbarns” historia
Sten-Eric Lindström

Utklippans fyr

På Utklippans fyr växte Sigrid Josefina
Lagerwall, född 12 januari 1883 i Mönsterås och död 11 november 1959 i Carlskrona upp. Hon var dotter till Fyrmästare
Carl-Olof Lagerwall 1843-1917 och hans
hustru Anna Sofia Flink 1846-1918 båda
födda i Carlskrona Amiralitetsförsamling.
Sigrid Lagerwall blev Sjuksköterska
1904 på den sjuksköterskeutbildning
som fanns på Curhuset och lazarettet
i Karlskrona från 1892, en av de första
sjuksköterskeutbildningarna utanför storstadsområdena.

En legend

När jag 1970 påbörjade mitt arbete
med insamlandet av fakta, om Sjukvården fann jag fram till 1926, Sjuksköterskan Sigrid Lagerwalls namn och många
minns henne.
I brev 1988 skriver f.d. Överläkaren Bengt Lundqvist, ”det är så att min
ömma moder Maria Lundqvist född 1889
(gift med en apotekare i Kalmar) utbildades till sjuksköterska på Lasarettet, när
det låg på Tullen. Sigrid Lagerwall var en
mycket ståtlig och vänlig dam”.

Operationssjuksköterska och Husmor
Under många år tjänstgjorde Sigrid Lagerwall som Husmor, det arbete som sedan blev Sjukvårdsföreståndare. På Syster Sigrids tid, bodde och verkade man
dygnet runt på sjukhuset, visste allt och
kunde allt.

En vänlig och ståtlig Sjuksköterska

När Konstnären Erik Langemark fick
förfrågan om att göra omslaget till historiken om Centrallasarettet, tänkte vi
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båda på Sjuksköterskan från Utklippans
fyr, men på olika sätt.
Erik hade förlorat en fingertopp, hur
eller vilken fingertopp minns jag inte,
men när han kom till sjukhuset vid Tul�len, var det Syster Sigrid, som tagit hand
om honom. Den minnesbilden, om hur
en sjuksköterska skall vara, det var Syster
Sigrid, och därför är det flickan från Utklippans fyr som pryder bokens omslag.

Vilka är det, nästan alla är anonyma?

Tänk om någon skrivit ned namnen! Jag
ser framför mig hur någon håller i kortet, pekar på bilden och säger det är jag
och det är hon.
I mitten står doktor Rudolf Lundmark, på hans högra sida Operationssjuksköterskan Sigrid Lagerwall. Hur
lång var hon? Sigrid står ett trappsteg
längre ner än doktorn. Fyra från höger är
Anna Gustavsson utbildad på Röda kor-

sets sjuksköterskeskola, en stilig kvinna,
som vilar sina händer i förklädet, så
minns jag sjuksköterskorna när dom talade med oss elever på 1950-talet. Närmast doktorn på hans vänstra sida, (på
fotot räknat från höger nr 9.) är Nanny
Gustavsson, Annas syster.

Tre sjuksköterskor 1904, i Operationssalen på Tullen

Till höger ser vi den långa ståtliga Sigrid
Lagerwall och i mitten Syster Lisa gift i
Jämjö?
Observera operationslamporna, man
har gaslamporna kvar då man inte litade på elektriciteten. Stenlagt golv som
kunde skuras med varmvatten och såpa,
längst till vänster en reservoar med kokt
vatten och på golvet en emaljerad hink.
Detta är många år före plasten och engångsmaterialets tid!

Så lever minnet kvar i en handfull
bilder
Den lilla flickan som lekte bland klipporna på Utklippans fyr, arbetade hela
sitt liv som Sjuksköterska och fick sin
sista vila på Karlskrona Stads Kyrkogård tillsammans med de sina. Fadern
Carl-Olof, modern Anna Sofia, systrarna
Gertrud och Anna. En gravplats som
försvann 1996.
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Postkontor i en fyr? På en klippa rakt ut i Atlanten?
Arne Spångberg

Postkontor i en fyr? På en klippa rakt ut i Atlanten? Jo, det är sant.
Peggy’s Cove heter byn och stället ligger på den kanadensiska östkusten.
Bakom pyttedisken i pyttekontoret står
Anne Boutilier och ler som solen i Karlstad när turister och filatelister knäpper
med sina kameror:
- Jag finns nog över hela världen
vid det här laget, säger hon och ler
ändå bredare. Hon berättar att kontoret, som varit inhyst i fyren sedan
1972, är ett helt igenom seriöst och
riktigt postkontor och inte alls någon
leksakspost som man kanske kan tro
under sommarperioden när affärerna
nästan till hundra procent handlar om
att kränga vykort och samlarfrimärken
till japaner, svenskar, tyskar, afrikaner
… you name it.
Det är förstås inte bara det udda
postkontoret som drar folk. Det gör
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också själva fyren som varit med om en
hel del. När hösten och vintern kommer
med snålblåst och stormar är kontoret
en fast punkt, och en länk ut till omvärlden, för de c:a 60 bofasta i det synnerligen pittoreska fiskesamhället Peggy’s
Cove. Samhället, som ligger några mil
söder om Halifax i regionen Nova Scotia, försörjer sig främst på hummerfisket
som pågår i stort sett hela senhösten och
fram mot årsskiftet.
När fiskarna lägger ut går Anne ut
till fyren och öppnar kontoret. Och det
gör hon i ur och skur.
- Visst kan det vara busväder. I fjol var
vintern grym så det var rätt tufft att ta
sig ut hit. Normalt är dock vintrarna rätt
milda här ute, säger hon.

Enligt Anne håller kontoret öppet mellan nio och fem, sex dagar i veckan ”off
season” och sju dagar i veckan på sommaren. Vi frågar varför man valt att placera posten i just fyren här ute på klipporna, hade det inte varit bekvämare att
ha kontoret lite mera skyddat inne i byn?
- Jag tycker det var ett smart drag att
inhysa posten här. Se så många kunder
vi har. Betydligt glesare framför disken
var det i det ursprungliga postkontoret i
Peggy’s Cove runt förra sekelskiftet. Och
någon personalomsättning var det då sannerligen inte frågan om. Faktum är att
familjen Crook under 90 år skötte posthanteringen i Peggy’s Cove. Herr Wesley
Crook var när han år 1934, 99 år gammal,
gick i pension, Kanadas äldsta aktiva postmästare. Jobbet togs då över av sonen.
I dag är posten i Peggy’s Cove modern och ”up to date”. Kontoret har
åtminstone till en del bidragit till ökningen av postvolymen i Kanada som de
senaste tio åren stigit med 45 procent.
För att klara verksamheten varje dag
hanterar landets postkontor 38 miljoner
försändelser, förfogar Canada Post idag
över 15 600 brevbärare runt om i lan-

det och dessutom 750 inrikes flygplan.
Vidare disponerar man 6 000 postbilar
som varje år tillryggalägger c:a 74 miljoner kilometer. Faktum är att 150 års
jubilerande Canada Post, som med sina
56 000 anställda är landets femte största arbetsgivare, också tjänar rejält med
pengar på verksamheten. I fjol håvade
man in en nettovinst på 84 miljoner kanadensiska dollar. Det vill säga runt 590
miljoner svenska kronor. Detta var en
fördubbling mot året innan.
- Jag är väldigt sporrad av Canada
Post resultatet, sade då förstås Alfonso
Gagliano, som är ansvarig minister för
postverksamheten i landet.
Slutligen kan det berättas att själva
fyren i Peggy’s Cove uppfördes 1914
och då ersatte den en äldre fyrbyggnad
i trä som gjort sitt. Fyren har sedan dess
lyst upp tillvaron för många ”sailors”
längs den tuffa Atlantkusten. Tragiskt
nog förknippas fyren och Peggy’s Cove
också med den svåra flygplansolycka
som ägde rum strax öster om fyren 1998
där ett av Swissairs trafikflygplan störtade i vattnet. De omkomna hedras med
ett minnesmonument.
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet.
Många hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några
speciella krav. Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska
Fyrsällskapet är en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla.
Årsavgift (2013) för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för
föreningar 250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina
kontaktdetaljer såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi
kan uppdatera vårt medlemsregister. Majoriteten av medlemmarna är enskilda
personer intresserade av fyrar och fyrhistoria.
Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra gånger
per år. Tidningen är fylld med många intressanta illustrerade artiklar och nyheter
om våra fyrar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev innehållande
våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste numret
innehållande verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, etc.
Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org.
						Esbjörn Hillberg

Julklapp - ett medlemskap i Fyrsällskapet?
Om du vill ge bort ett medlemskap i Fyrsällskapet så kostar det 200:- per år. Du
kan betala medlemskap för 1, 2 eller 3 år samtidigt. Sätt in det aktuella beloppet
på vårt PG konto 1968-420-8 och skriv namnet på den nya medlemmen och
kontaktuppgifter på inbetalningen eller maila detta till ulla@hillberg.com.
						Esbjörn Hillberg
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Hur gör man
för att få en artikel/notis publicerad i Blänket?
Jo, Du kontaktar redaktören (kontaktuppgifterna står på omslagets insida)
via brev, telefon eller mail. Manuskripten kan vara i elektronisk form eller
handskrivna. Det gör inget om det finns stavfel eller att grammatiken haltar
något. Det ordnar sig, huvudsaken är innehållet. Artiklar i elektronisk form skall
lämnas som icke låsta Word-filer. Eventuella bilder skickas separat antingen
som papperskopior (som Du får tillbaka efter skanning) eller som jpg-filer.
Innan Du skickar bildfiler är jag tacksam om Du tar kontakt med mig så att vi
kan bestämma hur filerna skall levereras. Jag, som redaktör, bedömer antingen
själv, eller tar i tveksamma fall hjälp av ordföranden, om artikeln skall publiceras
eller ej. Då artikeln accepterats startar en ganska intensiv brev-/mailväxling
till dess att vi båda är nöjda med resultatet. Det är väsentligt att aviseringsoch manusstopptiderna hålls. Tro det eller ej men varje tidning innebär flera
månaders arbete innan den går i tryck.
						Maria Elsby
						Redaktör

Har vi din e-post-adress???
Vi har endast e-post adresser till drygt en tredjedel av våra medlemmar och vi
upptäcker då och då att flera av dessa adresser är felaktiga då man ändrar och glömmer
att tala om sin nya adress. Det finns säkert också många som har en adress men aldrig
uppgett den.
Blänket kommer alltid att vara vårt huvudsakliga medlemsmedia, men om vi har
e-post adresser till fler medlemmar kan vi kontakta er och påminna om aktiviteter,
annonsera hastigt påkomna aktiviteter, etc. Vi önskar därför komplettera vårt
medlemsregister och ber dig snarast sända ett mail med ditt namn och adressuppgifter
till ulla@hillberg.com
						Tack för din hjälp, Ulla

49

Svenska Fyrsällskapet

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

Styrelse

Ordf.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör
		
		
		
		

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50 B, 753 30 Uppsala, tel. 018-126625
Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932
Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-280955
Tommy Asplund, Mariebergsgatan 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr., 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492

Webmaster
		
		

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

Blänket - Redaktion
Redaktör
		
		

Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
e-mail: maria.elsby@telia.com
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139

Programkommitté Stockholm

Sammank.
		
		
		
		
		
		
		
		

Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Tommy Asplund, Mariebergsgatan 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 Öregrund, tel. 0173-36207
Ulla Ericson, Folkungagatan 104 2tr., 116 30 Stockholm, tel. 08-640 1730
Annika Fransén, Bondegatan 7, 116 32 Stockholm, tel. 08-694 9311
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr., 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810

Programkommitté Västkust

Sammank.
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Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån,tel. 0304-39512
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941
Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941

Programkommitté Sydsverige
Sammank.

Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436, -139320
Weikko Alsterfalk, Ragnabovägen 61, 385 42 Bergkvara, tel. 0486-20016
Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099
Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel. 040-464860
Björn Holgersson, Östra Torpvägen 10, 371 60 Lyckeby, tel. 0455-26960
Jens Jernmark, Vårvägen 15, 374 30 Karlshamn, tel. 0454-17685
Heléne Nicklasson, Krister Hornsgatan 12, 371 36 Karlskrona, tel. 0709-966827
Åke Persson, Box 14047, 200 24 Malmö, tel. 040-493256
Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313

Programkommitté Gotland

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

Revisorer
Suppleant

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

Valberedning
Sammank.

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

Medlemsavgifter verksamhetsåret 2013
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.

51

52

Fotö ensfyr, Fyrdagen 2012

Foto: Bengt Svanholm

