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Ordförandens sektor

Ofta när jag pratar med människor om fyrar märker 
jag att man tror att mängder av fyrar är släckta och 
kanske t.o.m. borttagna. De blir alltid lika förvånade 
när jag svarar att jag inte tror att antalet fyrar har 
minskat sedan vi startade Svenska Fyrsällskapet. 

När Svenska Fyrsällskapet grundades 1996 fanns 
det ungefär 2200 större och mindre fyrar i Sverige va-
rav c:a hälften ägdes av Sjöfartsverket (SjöV) och resterande av andra statliga verk, 
kommuner, båt- och andra lokala föreningar samt privatpersoner. Siffrorna har knap-
past förändrats. SjöV har sålt ett antal mindre fyrar till lokala ägare som hamnar och 
kommuner men de har även byggt, bygger och kommer att bygga nya fyrar i bl.a. far-
leden under Öresundsbron, till Stenungsund, Göteborg, Norrköping, Gävle, Luleå, 
förbi Landsort och andra platser. Sjötransporter är viktiga, billiga, miljövänliga och 
säkra och ökar vilket kräver nya fyrar. 

Sverige har haft drygt 150 bemannade fyrplatser. Alla dessa är avbemannade, den 
sista var Holmögadd 2002/2003. Flera av de större fyrplatserna har sålts, helt eller 
delvis. Det finns endast 25 kvar där både fyr och fyrbostäder har samma statliga ägare. 
Det finns c:a 80 fyrplatser kvar där endast fyren ägs av SjöV eller staten. Resterande 
c:a 50 större fyrar/fyrplatser ägs privat eller av föreningar. De flesta statligt ägda fyrar 
är tända, men även flera privatägda lyser genom tillstånd från Transportstyrelsen. 
Fyrar måste bevaras och helst lysa. Det är därför Svenska Fyrsällskapet hoppas kunna 
grunda en Nationell Fyrstiftelse helst tillsammans med berörda myndigheter. När 
SjöV inte längre behöver en fyr försöker vi gemensamt hitta en ny ägare som övertar 
fyren och låter den lysa. En välbevarad fyr/fyrplats bör även finnas kvar som ett vik-
tigt maritimt kulturminne även om den inte får/kan vara tänd.      

Det som verkligen helt har förändrats är att fyr- och lotsplatser inte längre är 
bemannade. De sköts inte eller underhålls längre av personal som bor där. Vakande 
ögon blickar då inte heller ut över skärgården. När jag i ungdomen var sjöscoutledare 
och c:a 15 år var en kompis med mig ute och seglade i scouternas gamla spririggade 
träsnipa på öppna havet en bra bit utanför lotsstationen på Rönnskär och fyren Norr-
utharet. Det blåste upp och till slut seglade vi nästan bara på masten. Efter någon 
timme kom vi in till fyr/lotsplatsen. Där möttes vi av fyr/lotspersonal med följande 
kommentar: ”Vi såg er där ute, men vi var inte bekymrade för ni behärskade båten”. 
All säkerhet med vakande ögon på bemannade lots- och fyrplatser har nu försvunnit. 
En viktig del av en levande skärgård är borta. Jag hoppas att vi åter en gång kan få en 
levande skärgård med aktiva fyrar och året runt boende.

      Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
Här på västkusten börjar man se fler och fler vårtecken. Hade vi haft vår träbåt 
kvar så hade det varit dags att lyfta på presenningen och börja planeringen av 
sommarens fyrplatsutflykter på egen köl. 

Blänkets vårnummer tenderar att sprängas. Mycket material har legat och 
väntat sedan jubileumsårets sista tidning kom ut. Årsboken ställer till det lite 
grand eftersom det blir så långt mellan artikelnumren, men så är det bara.

Kanske har du skickat in bidrag för publicering men inte hört något på ett bra 
tag eller än värre inte alls. Tveka inte att ta kontakt igen! Det kan hända vem som 
helst att något hamnar vid sidan av och sedan glöms bort. 

Svenska Fyrsällskapet har fått otroligt många nya medlemmar och det skulle 
vara roligt om ni hörde av er och berättade vad ni skulle vilja läsa om i Blänket. 
Kanske kan ni t.o.m. bidra med egna artiklar/notiser. 

Något som ligger mig varmt om hjärtat är att sprida information om vad som 
händer ute på våra fyrplatser i nutid. Jag vet ju att det är många som helt ideellt 
arbetar otroligt mycket med ”sin” fyr. Berätta det gärna för oss andra och låt oss 
inspireras.
       Maria Elsby

Fyrpersonalregistret 
Tyvärr har problemen inte löst sig. Kan inte ens säga om det gjorts några framsteg 
i felsökandet. Detta har inte hindrat mig från att fortsätta med dokumentationen 
av personalen och dess närmaste släktingar. I mitten av mars omfattade registret 
c:a 8250 personer. 

Jag hoppas att alla intresserade har överseende med bristerna. Den som 
mår sämst av det är nog jag själv. Jag är mycket tacksam om ni, liksom tidigare, 
fortsätter att ge mig upplysningar m.m. om fyrpersonalsläktingar eller fyrbekanta. 

Vet du fyrplatsen så söker du på den och kan sedan komma vidare. En sökning 
på namnet direkt i Google kan också leda dig in på rätt spår.

       Maria Elsby

Förklaring till omslagsbilden
Bilden återfinns i mästerlotsen Sune Berglunds kursbok. Denna bok är daterad 1933. 
En kursbok innehåller förutom kurser och distanser i de farleder de är verksamma  
normalt ”matnyttiga” uppgifter om de farleder lotsen är verksam i.

Sune Berglund skrevs in i Lotsverkets tjänst 1926-05-25, han påbörjade sin 
lotsutbildning den 24 oktober 1931 när han gjorde sin första lärtur tillsammans 
med lotsen John Sjöblom. Sune B. avlade lotsexamen vid Landsort 1934-04-27. Han  
tjänstgjorde vid Landsorts lotsplats fram till sommaren 1965 då han efter utbildning 
tjänstgjorde vid Stockholms lotsplats fram till sin pensionering.
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Måsknuv
Björn Öberg & Maria Landin

Måsknuv skulle säkert alltid ha förblivit ett betydelselöst och obebott skär, 
där ingen frivilligt skulle ”tagit till”, annat än under mycket vackert som-
marväder. Än mindre skulle någon kommit på tanken att bosätta sig där, om 
det inte varit så att skäret ligger i omedelbar närhet av stora farleden mellan 
Landsort och Dalarö.

Måsknuv är en liten klippa i södra delen 
av fjärden Mysingen, rätt ost om Nynäs-
hamn, på gränsen till öppet hav. Skärets 
mått är ungefär 160 x 110 meter, högsta 
höjden omkring 8 meter. Horisonten är 
obruten i sydost mellan Mällstens syd-
udde och den lilla ögruppen Gunnarste-
narna.

För många båtsportsmänniskor, Got-
lands- och Polenresenärer som reser 
med färjor till och från Nynäshamn är 
Måsknuv en känd siluett med sin fyr 
och den vackra klockstapeln. Endast få 
känner dock närmare till skärets historia 
som fyrplats.

Måsknuvs klockstapel blev byggnads-
minne år 2004. Detta efter att Torö 
hembygdsförening skrivit till Riksantik-
varieämbetet år 1995 och begärt bygg-
nadsminnesförklaring.

Fyrplatsen
”Genom Nådigt bref af den 18 December 
1866 har Kongl. Maj:t … givit bifall till 
uppförandet av en ledfyr i farleden mellan 
Landsort och Elfsnabben”.

Detta beslut ledde så småningom till 
att en kombinerad fyr- och bostadsbygg-
nad med två lägenheter uppfördes på 
Måsknuvs sydvästra del. Huset, en röd 

Måsknuvs fyrplats från sydväst med det kombinerade bostadshuset och fyren. Fyrlyktan 
syns på vänstra gaveln. Till vänster den nya fyren som uppfördes 1937. På öns högsta 
punkt klockstapeln vilken fungerade som mistsignalanordning.
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träbyggnad, som stod på en hög sten-
fot, hade en fyrlykta som visade fast vitt 
sken, på västra långsidan. Kostnaderna 
för att uppföra huset med fyrinrätt-
ningen var 11 429 Rdr. Byggnadsarbetet 
leddes av fyringenjören A. T. Gellerstedt 
som också hade gjort ritningen till huset.

Fyren, som var den första ledfyren 
i denna farled, tändes den 1 november 
1868.

År 1870 tecknas arrendekontrakt 
mellan Förvaltningen av sjöärendena 
och Utö gruvbolag, som vid den här ti-
den ägde Måsknuv och den närbelägna 
ön Mällsten. Fyrpersonalen på Måsknuv 
fick rätt att begagna båtuppläggnings-
plats, båthus och fiskekoja samt nyttja 
det bete som fanns på Mällsten. Man 
hade också rätt att idka fiske omkring 
holmarna.

Däremot var det strängt reglerat att 
den växande skogen (!) på Måsknuv och 
Mällsten under inga villkor fick nyttjas 
vare sig till ved, stängsel eller byggnad, 
skogen fick inte heller förstöras. Skogen 

skulle nämligen omvandlas till ved för 
att användas vid Utö gruvor där järn-
malmen bröts genom tillmakning. En 
process som innebar att man eldade på 
berget och därefter snabbt kylde det så 
att det sprack. Det gick åt enorma mäng-
der ved vid denna process som användes 
innan man började nyttja krut eller dy-
namit för sprängning.

I den uppmätning och värdering av 
Måsknuv och del av Mällsten som görs 
1884 beskrivs Måsknuv som ett ”olän-
digt kalt berg utan något egentligt jordvär-
de”. Däremot konstaterar man att den 
utstakade planen på Mällsten består av 
”beqvämt” belägna in- och utägor vid en 
vik av havet som borde kunna upplåtas 
som torplägenhet till ett årligt arrende 
av 10 dagsverken.

1903 inköptes Måsknuv, Mällsten 
och Norrholmen av Lotsverket/Sjöfarts-
verket. 1954 överförs Mällsten till For-
tifikationsverket och 1983 förs också 
Måsknuv och den närbelägna Norrhol-
men dit.

Det kombinerade bostadshuset och gamla fyren från väst.



8

Förutom det kombinerade fyr- och bo-
stadshuset på Måsknuv uppförs också en 
del andra, för fyrpersonalen, nödvändiga 
byggnader. 1881 byggs en bagarstuga 
och en båthamn. 1891 bygger man en 
stenkaj vid hamnen för att 1923 bygga 
till hamnen och 1927 sätta upp en båt-
kran. 1894 byggs fyr- och bostadshuset 
till och det är troligen då som fyrlyktan 
flyttas till västra gaveln.

En helt ny automatisk fyr, ett sju 
meter högt betongtorn med järnkur och 
AGA-belysning, byggs 1937. I och med 
att den nya fyren byggs finns inte längre 
något behov av personal på fyrplatsen 
utan den avbemannas. Det gamla fyr- 
och bostadshuset bränns så småningom 
ner. 

Fyrpersonalen
Idag är det svårt att föreställa sig hur 
det var att leva på Måsknuv, detta lilla 
oländiga kala berg i havet. Men mellan 
1868 och c:a 1938 bodde fyrpersonalen 
med sina familjer här. Personalen som, 
bestod av en fyrmästare och en fyrvak-
tare, växlade naturligtvis över tiden. 
Även familjernas storlek varierade, allt 
från ensamstående män till familjer med 
många barn.

Ett par med många barn var Carl Johan 
Engström och hans hustru Augusta Sofia 
Engström. Familjen fick åtta barn varav 
sju växte upp på Måsknuv. Carl Johan 
tjänstgjorde på Måsknuv som fyrmästare 
under åren 1889 till 1912. 

Hur var det möjligt att se efter alla 
dessa barn och se till deras säkerhet? 
Barnen fick från tidig ålder hjälpa till 
med de dagliga sysslorna i hushållet. När 
det var dags att börja skolan fick de bo 
inneboende hos släkt på Landsort.

Livet på Måsknuv var besvärligt i 
många avseenden. Färskvatten fanns inte 
på skäret utan fick hämtas med båt från 
en källa på Mällsten eller i värsta fall från 
Nynäshamn. Att odla något gick inte. 

I skydd av bergbranten stod uthusen. 
Huset med skorstenen var bagarstuga. 
Observera hönsgården till höger i bild.

Foto 1924. (Original: SjöV arkiv)

Fyrmästare Carl Johan Engström, född 
på Landsort (1847-04-10---1940-01-04), 
började sin karriär i Lotsverket som lotslär-
ling vid Dalarö lp. Han blev därefter fyr-
biträde vid Landsort 1872-06-27 där han 
avancerade till fyrvaktare (1874-04-07). 
1889-12-19 utnämndes han till fyrmästare 
på Måsknuv. Tjänsten innehade han till sin 
pensionering 1912-10-25.
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Försök gjordes med att odla potatis i en 
dalsänka på Mällsten men man fick ge 
upp på grund av den rikliga förekomsten 
av råttor.

Däremot höll sig en del av fyrperso-
nalen med höns, några hade till och med 
gris. När vädret var gynnsamt kunde 
fiske och jakt på säl och sjöfågel dryga 
ut hushållskassan. Dessa aktiviteter ska-
pade också meningsfull sysselsättning 
för manfolket. Sedan Nynäshamn till-
kommit omkring år 1900 inhandlades 
vanligen matvaror där.

Vid hårda sydostliga vindar överskölj-
des både skäret och huset av sjövatten. 
Stålluckor fanns, som vid extremt dåligt 
väder, skulle skruvas för fönstren för att 
hindra sjön från att slå in dem. Också 
skorstenspiporna måste täckas vid så-
dana väderleksförhållanden, annars rann 
rykvattnet ner genom skorstenen och vi-
dare ut på golvet. Hann man inte upp på 
taket i tid för att täcka skorstenspiporna 
måste man sätta en zinkbalja under spis-
rören för att samla upp det inträngande 

vattnet. Oavsett om man hann upp och 
täcka skorstenspiporna eller ej, kunde 
man inte elda utan fick frysa och äta kall 
mat tills ovädret bedarrat.

Kommunikation med omvärlden
Det var ofta besvärligt att ta sig från ön 
men man kunde skicka meddelanden 
med förbipasserande fartyg genom att 
man rodde ut till dessa och lämnade 
sitt meddelande till lotsen ombord som 
förde det vidare.

Ett annat sätt var att använda flagg-
signaler. Ett exempel på hur dessa 
kunde se ut visar landsortslotsen Sune 
Berglunds teckningar i den kursbok han 
gjorde anteckningar i om märken, grund, 
ankarsättningar m.m.. Kursboken till-
kom under hans period som lotslärling 
under åren 1926 till 1934, då han avlade 
lotsexamen. (Se omslagets framsida)

Före mistsignalens tillkomst kunde 
det vara besvärligt vid tjocka. Det berät-
tas att en av fyrmästarna på Måsknuv 
hade en hund som vid ett tillfälle hörde 

Det kombinerade bostadshuset och gamla fyren från ost, i högerkanten den nya 
fyren byggd 1937.                                                     Foto: Helge Holmstetter 1950.
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ett fartygs mistsignal genom dimman 
och började skälla. Skepparen undvek 
på så sätt att gå på grund. När skutan 
kom till Nynäshamn gick skepparen till 
Styréns skepps- och diversehandel och 
lämnade en slant med order om att de 
skulle skicka ut köttben till hunden.

Klockstapel
År 1900 uppfördes på Måsknuvs högsta 
höjd en mistsignalanordning bestående 
av en klockstapel av trä innehållande en 
klocka. Stapeln är 10,4 meter hög, till 
detta kommer takkröningen, ett klot och 
spira. Stapeln har en bas på c:a 4 x 4 me-
ter och avsmalnar uppåt. Upp till öpp-
ningen där klockan hänger, är stapeln 
panelad med röd stående panel och vita 
knutbrädor. Stapeln hade ursprungligen 
7 spröjsade fönster och en bräddörr. Ta-
ket över klockan var ursprungligen täckt 
med spån, vilket nu ersatts med falsplåt. 
Takkonstruktionen under klockan har 
förändrats något från originalutförandet, 
detta skedde troligen på 1930-talet. På 
en bild från 1937 ser man hur klocksta-
peln är klädd med eternit och det nämns 
också i ett besiktningsprotokoll från 
1979. På 1980-talet renoverades stapeln 
och kläddes åter med panel.

Arbetschef vid byggandet av klock-
stapeln var Gerhard Högström. Kostna-
derna för att uppföra klockstapeln redo-
visades av Lotsverket till 5 621 kronor.

Klockan
I klockstapeln hänger en stor vacker 
malmklocka som är gjuten 1872. Dia-
metern nedtill är 103 cm, höjden 75 cm 
och dess vikt är 620 kg. Klockan, som är 
vackert ornamenterad med bladslingor, 
kunglig krona och rosett, var ursprung-
ligen tillverkad för och placerad på Pater 
Nosters fyrplats, vilken runt sekelskiftet 
1900 tilldelats en effektivare anordning.

Klockan slog automatiskt vid dimma ge-
nom en sinnrik automatik som kände av 
luftfuktigheten. Som känselkropp fung-
erade japanska eller möjligen kinesiska 
kvinnohår, som i det sammanhanget 
tycks ha andra egenskaper än sin svenska 
motsvarighet. Ringningen var mekaniskt 
driven av ett lodurverk, levererat av Ak-
tiebolaget Mekanikus i Stockholm. 

Följande text finns att läsa på klockan 
mot nordväst:

TILLHÖR PATER NOSTER SKÄRENS 
FYR

MDCCCLXXII
GJUTEN I STOCKHOLM 

AF JOH. A. BECKMAN

och mot sydost:

ICKE, SOM BYGDENS VÄNLIGA 
KLOCKA, BJUDER JAG MÖDANS
SÖNER TILL ANDRUM OCH RO; 
ICKE SOM TEMPLETS, TILL FRID.

SEGLARE! HÖR DU, I DIMMORNA 
VILLAD MOT FARLIGA BLINDSKÄR
LJUD AV MIN VARNING VÄND OM 

KÄMPA VAKNA OCH BED!
     
   A.T.G.

Signaturen A.T.G står för Albert Theo-
dor Gellerstedt, fyringenjör 1864 – 1877 
och byggledare när fyren uppfördes 
1868. Gellerstedt var en mångsidig man, 
förutom att han var en framstående 
byggnadsingenjör som så småningom 
blev professor i arkitektur vid KTH i 
Stockholm, gjorde han sig också känd 
som akvarellist och poet.

När fyrplatsen automatiserades år 
1937 på hösten, och bemanningen drogs 
in, utbyttes urverksdriften mot en kol-
syredriven mekanism tillverkad av AGA. 
Denna var i drift till mitten av 1960-ta-
let. Delar av kolsyremekanismen ligger 
ännu kvar i klockstapeln. 
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1971-02-17 meddelas i Ufs att mistsig-
naleringen vid Måsknuv är indragen. I 
och med detta framför lotsplatschefen 
vid Landsorts lotsplats önskemål om att 
mistsignalanordningen med klocka och 
slagverk skall överföras till Landsort och 
där uppsättas.

1976 tas beslut om att klockan skall 
levereras till Sjöhistoriska museet men 
det vet ingen om några år senare då läns-
antikvarien gör inspektion på Måsknuv. 
Då sägs i en skrivelse att länsantikvarien 
till Riksantikvarieämbetet lämnat in en 

begäran om byggnadsminnesförklaring 
av klocktornet och därmed upphävs 
det tidigare beslutet att flytta klockan 
till Landsort. Riksantikvarieämbetets 
skrivelse till Regeringen, utbildnings-
departementet, är daterad 1981-04-06. 
1995 skrev Torö hembygdsförening till 
Riksantikvarieämbetet med samma be-
gäran. Och den 3 juni 2004 blev så änt-
ligen klocktornet på Måsknuv byggnads-
minne. Mällsten och Måsknuv är idag 
militärt område och landstigningsförbud 
råder.

Utsnitt ur ”Liggare över mistapparater 1891-1900” (Riksarkivet, Lotsverket).
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LÄNGD ÖVER MÅSKNUVENS FYRPLATS PERSONAL

Fyrvaktare
Johan Erik Sjöberg, f: 1834-02-34 i Bälinge
Tjänstgöring 1868-11-21 – c:a 1871-10-11

Fyrvaktare
Carl Alexius Holm, f: 1847-10-08, d: 1894-07-07.
Tjänstgöring: 1871-10-12 – 1874-04-08

Fyrvaktare
Johan Adam Hjalmar Österberg f:1852-12-24 på Grönsö tullstation Sorunda sn.
Tjänstgöring: 1873-05-24 – 1889-10-04

Fyrmästare 
Carl Johan Engström, f: 1847-04-10 i Torö sn, d: 1940-01-04 på Bedarö, Ösmo sn
Tjänstgöring: 1889-12-19 – c:a 1912-11-25

Fyrbiträde
Johan Edvard Blomqvist, f: 1855-01-26.
Tjänstgöring: 1894-08-20 – 1909-10-19

Fyrbiträde
Oskar Ekman, f: 1878-09-07
Tjänstgöring: 1909-10-26 –1918-10-28

Uppbördsfyrvaktare
Isak Edvard Lindfors, f: 1857-09-09
Tjänstgöring: 1912-10-25 – c:a 1923

Fyrbiträde
Johan Erik Mauritz Olsson, f: 1884-09-11
Tjänstgöring: 1913-12-01 – 1936-06-04

Fyrmästare
Johan Erik Ferdinand Eriksson, f: 1879-05-18
Tjänstgöring:1923-06-19 – 1934-09-03

Fyrmästare  vakant

Fyrvaktare  
Fyrmästare t.f. 
Carl Hugo Envall, f: 1888-09-18 
Tjänstgöring:1936-08-01 – 1937-11-03

Fyrmästare t.f. 
Johan Albert Sjögren, f: 1898-02-23
Tjänstgöring: 1933-02-01 – 1937

Fyrmästare Isak Edvard Lindfors född 
på Möja (1857-09-09---1932-09-17). 
Hemmansägare, sjöman, fyrvaktare 
och fyrmästare.
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Kartan ritad av Folke Sjögren



14

En weekend i Gilleleje
Nina von Platen och Ulf Wade Andersson

Det finns flera historiska badhotell med 
nostalgi om man känner för en avkopp-
lande weekend vid Själlands nordkust. 
Vårt val blev Gilleleje badehotel där vi 
kunde njuta av en strålande utsikt över 
havet och Kullens fyr på andra sidan 
sundet.

När vi kom till hotellet bläddrade vi 
igenom en sydsvensk dagstidning som 
var med i bagaget. Vi hittade en artikel 
om Kullens fyr som nu skall moderni-
seras. I 116 år har linsen på Kullens fyr 
vilat på 675 kilo kvicksilver. Nu ska det 
farliga ämnet ersättas av kullager. Den 
danska tekniska högskolan har varit in-
volverad i att finna en lösning och ett 
danskt företag är engagerat för att sätta 
dit kullager. Kullager som ska ersätta 
kvicksilverbadets funktion.

I artikeln kunde vi också läsa att Nak-
kehoveds fyr strax intill Gilleleje har 
samma konstruktion med kvicksilver. 
Kvicksilver som vid ett tillfälle skvalpat 
ut i samband med ett mindre jordskalv. 
Vi blev nyfikna på Nakkehoveds fyr och 
dess museum och gjorde ett besök där. 
Fyrplatsen är vackert belägen på den 30 m 

höga klippan Fyrbakkerne. På plat-
sen ligger två fyrar varav endast den 
västliga är aktiv.

Fyrplatsen etablerades år 
1772 då båda fyrarna byggdes. 
Det gick tyvärr inte att finna en 
lösning på hur driften skulle fi-
nansieras och därför släcktes fy-
rarna. Först 28 år senare kunde 
fyrarna tändas igen.

Den östra fyren släcktes för 
gott år 1898 och samma år för-
höjdes det västra fyrtornet och 

försågs med roterande linsapparat. År 
1955 elektrifierades fyren.

Nakkehoved är en angöringsfyr som 
tillsammans med Kullens fyr markerar 
inseglingen till Öresund från Kattegatt.

Det fyrhistoriska museet visar den 
Danska fyrhistorien från 1560-talet till 
nutid.Den östra fyren som släcktes år 
1898 fick förfalla under många år, men 
har restaurerats och ingår i det Fyrhisto-
riska museet.

Bara några kilometer från fyrplatsen 
ligger Fyrkroen. En charmig krog med 
bästa havsutsikt och danska läckerheter.

Nakkehoved, västra fyren.

Nakkehoved, östra fyren.
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20-årsjubileumsfirande i Göteborg
Maria Elsby

Lördagen den 8 oktober firade Svenska Fyrsällskapet 20-årsjubileum i Göteborg. 
Först med att vår ordförande Esbjörn Hillberg berättade om tillkomsten av Fyrsäll-
skapet och dess utveckling under de 20 år som gått sedan starten. Hur han, medan 
han bodde i England, blev medlem i det engelska fyrsällskapet och bestämde sig för 
att starta en motsvarande förening då han flyttade hem till Sverige. Eftersom Es-
björn är en handlingens man så blev detta verkligen av. Den 5 oktober 1996 bildades 
Svenska Fyrsällskapet vid ett möte på Dalén-museet i Stenstorp där 25 fyrintres-
serade personer deltog. Medlemsantalet har under årens lopp ökat från 25 till att nu 
vara omkring 3800. Världens största fyrförening per capita!

Efter Esbjörns dragning av Fyrsällskapets historik framförde Sofie Livebrant och hen-
nes två musiker Lisa och Henrik ”Lighthouse Stories”, sånger baserade på Jeanette 
Wintersons bok Lighthousekeeping. Berättelser som handlar om livet på fyrplatsen 
Cape Wrath i Skottland och som mycket stämningsfullt tonsatts av Sofie. Konserten 
har tidigare framförts på många fyrplatser i England, Skottland, Danmark, Norge och 
inte minst i Sverige. Framförandet blev mycket uppskattat och applåderades livligt.

Efter konserten smakade det bra med kaffe och de fantasifullt gjorda och fantastiskt 
goda ”fyrtårtor” som medlemmar i Fyrsällskapet bakat. Ett mycket gott inslag och 
också en fröjd för ögat. Ett stort tack till alla som helt ideellt ställt upp med bakver-
ken och inte minst till medlemmarna i Programkommitté Västkust som arrangerat 
hela det lyckade evenemanget.
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Fyrföreningsmöte i Göteborg
Maria Elsby

I samband med 20-årsjubileumsfirandet hölls ett möte med deltagare från fyrföre-
ningarna för Bråten, Hanö, Mariestad, Måseskär, Nidingen, Vinga och Väderöbod. 
Jon Granstedt och Karin Selander från Sjöfartsverket hade vänligheten att på sin 
fritid ta sig från Norrköping till Göteborg och ställa upp och svara på frågor från fyr-
föreningsmedlemmarna. Frågorna var många och svaren som gavs var uttömmande. 
Diskussionerna var livliga och uppskattade av alla de närvarande. 

Först informerade Jon och Karin om Sjöfartsverkets olika verksamheter och sedan 
fick de närvarande fyrföreningarna var och en presentera sig under en 10-minuters-
dragning. 

Sjöfartsverket
Man måste ha i åtanke att Sjöfartsverket är ett affärsdrivande verk som till 70% finan-
sieras av de intäkter man får in, till största delen från handelssjöfarten, medan staten 
bidrar med 30%. Om man ser till fyrarna så försöker man att renovera någon stor 
fyr varje år. En totalrenovering kostar 7-8 Mkr. De senaste fyrarna som åtgärdats är:

 2012 Landsorts fyr totalrenoverad
 2014 Vannäs fyr och Ledskärs båk målade
 2015 Hallands Väderö fyr totalrenoverad
 2015-2016 Helsingborgs fyr uppfräschad

Sjöfartsverket har 3 sjömätningsfartyg, 72 lotsbåtar och 7 räddningshelikoptrar. Man 
servar 1100 fyrar, 1500 kummel och stänger, 600 bojar och 4400 prickar och gör i 
samarbete med andra organisationer och myndigheter 1000 sjöräddningsinsatser per 
år. Antalet anställda är 1200. Man ansvarar också för sjömansservice i Norrköping, 
Göteborg, Stockholm och Malmö med c:a 9000 fartygsbesök per år. 

Nybyggen av fyrar försöker man göra så underhållsfria som möjligt för att få ner 
kostnaderna. Man bygger betongfundament med en altan och överst en fyrkur med 
all utrustning i. Vissa fyrar består enbart av en mast med ett fyrljus som drivs av sol-
celler. Fyrar som inte längre har någon nautisk funktion försöker man att överlåta på 
någon myndighet, kommun, markägare, fyr- eller hembygdsförening eller i sista hand 
privatperson som är villig att ta över. Fortsatta drifttillstånd utfärdas av Trafikverket. 
Den som övertagit en fyr är också ansvarig för att den drivs och underhålls enl. över-
enskommelse.

Det finns ett 10-tal fyrar där föreningar eller motsvarande har visningsrätt. 
Där kräver Sjöfartsverket:
 att fyren är säker
 att det är en viss omfattning av visningen
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 att det finns rutiner och checklista
 att det finns guider som visar fyren
 att man har myndighetstillstånd
 att en avgift baserad på antalet besökare betalas till Sjöfartsverket
 att det finns en ansvarsförsäkring
Under 2016 har c:a 80000 besökt Sjöfartsverkets visningsfyrar. 

Hur ser framtiden ut för våra fyrar?
Sjöfartsverket har det nautiska perspektivet medan det kulturella ansvaret ligger på 
Statens Fastighetsverk eller Riksantikvarieämbetet. Den statliga utredning som gjor-
des 2013, som rör våra fyrars vara eller inte vara, har blivit liggande på regeringskans-
liet. Försvarsmaktslederna håller på att återställas och arbetet skall vara klart 2019. 
Man har insett att man inte enbart kan lita på GPS och det är väl här som fyrarna kan 
vara ett tillförlitligt komplement i kustnära leder och i insjöar. 

Bråten (Mats Berggren)
Bråten är, enligt Mats Berggren själv, egentligen en onödig fyr som sedan 2011 lig-
ger innanför Nidingen. Fyren har byggts och sköts av Bråtavikens båtförening och 
tillkom efter en kraftig storm då det mesta sopades bort i hamnen. Fyren är byggd 
av 10 brunnsringar med en farledsboj i toppen. Den har fast vitt sken och tänds och 
släcks med övrig gatubelysning. Fyren har förskönat hamnen där den står på en udde 
i Bråtaviken. 

Hanö fyrförening (Gay Thelander)
Hanö fyrförening bildades 2015 och har 120 medlemmar. Den gamla fyren användes 
från 1869 till 1906 då den nya/nuvarande fyren byggdes och togs i bruk. 1916 plan-
terade fyrmästare Ambrosius Hörlin en oxel vid fyren. Fyrträdet finns kvar och fyller 
100 år i år. 1922 fick man telefon för väderrapportering och 1939-40 byggdes fyr-
vaktarbostaden. 1972 automatiserades fyren och 1980 avbemannades den. Fyren har 
600 mm tjocka väggar där trappstegen är ingjutna i väggarna. En bit upp i fyren finns 
en kamin som dels skulle värma fyrvaktaren men framför allt hindra kondens. Fyren 
har en 3:e ordningens lins med 3 sektorer. 2 generatorer finns kvar till beskådande 
men används inte. Fyrvaktarhuset är renoverat medan fyrmästarbostaden förfaller. 
Hanö fyrförening skall ansöka hos Sjöfartsverket om visningsrätt för fyren.

Mariestads Fyrsällskap (Lennart Högstedt & Bo Björk)
Ett gäng med ”gubbar” i 65-80 årsåldern har renoverat 8 fyrar i Mariestad. Man har 
haft ett otroligt fint samarbete med Sjöfartsverket i samband med renoveringarna 
och är mycket glada över detta som verkar ha varit en ömsesidig win-win situation. 

På Viknäs fyr som byggdes 1902 och som är släckt sedan 1950 blåste taket av 2015. 
Taket har ersatts av ett nytt och sedan mitten av september 2016 är fyren fasadbelyst. 

För Mariestadsfyrarna ansvarar Sjöfartsverket för ”blinket” men kommunen för an-
läggningarna.
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Stiftelsen Måseskär (Björn Aschan)
Måseskärs gamla fyr släcktes 1978. Stiftelsen Måseskär har sedan 1988 vårdnads-
ansvaret. Björn berättade om att det var rörande när förre ordföranden i stiftelsen, 
Leif Lehman, gått bort så fick man tillstånd att tända den gamla fyren under 3 dagar. 
Senare har man också fått tillstånd att tända fyren under Västerhavsveckan då man 
passar på att göra underhåll på Måseskärs nya fyr. I november 2015 ansökte man om 
att göra om Måseskär till kulturfastighetsminne.

Nidingens Vänner (Stig Karsegård)
Redan på 1600-talet fanns det två vippfyrar på Nidingen. Nidingen var Sveriges för-
sta fyr. I fyrens fönstersmygar och på sjömärket har som mest 68 familjer av 3-tåig 
mås häckat. Denna måsart finns i Sverige bara just på Nidingen. 

Nidingens Vänner bildades 1991 och man har hittills samlat in 1.8 Mkr för dub-
belfyrarnas renovering. Fyrarna är i fint skick men där finns ingen belysning och man 
är mycket orolig för att elkabeln skall skadas. Fyrbostäderna är nu vandrarhem och 
används också av fågelskådare.

Vinga Vänner (Linnea Larsson & Marianne Plate)
Vinga Vänner har 1700 medlemmar och 100 funktionärer. Intäkterna kommer från 
hamnavgifter, uthyrning av 2 hus, guidning i fyren och medlemsavgifter. Föreningen 
har visningsrätten för fyren och 200 guidningar görs per år. Man har i år haft 3500 
besök i fyren. Guidningar görs i båken, fyren och museet. Sedan några år har man en 
avsaltningsanläggning som gör att man slipper släpa vatten ut till ön. 

Föreningen Väderöbod (Kjell Andersson)
Första fyrningen på Väderöbod gjordes den 23 september 1867. 2017 firar fyren 
alltså 150 år. Föreningen Väderöbod bildades 1979. 1978 tog ett gäng sportdykare 
kontakt med Sjöfartsverket för att påpeka förfallet av fyrplatsen. Denna hade då 
stått tom i 13 år och vandaliserats grovt. De erbjöd sig att renovera om man fick 
material. Det första man gjorde var att täta tak och fönster. Nu är alla 8 byggnaderna 
renoverade ut- och invändigt och fyrplatsen är i fint skick. Föreningen har 35 aktiva 
familjer som renoverar efter ett underhållsschema. Man har påbörjat underhållet av 
metalldelar i nya fyren och 2017 skall betongfyren målas om. Hamnarnas pirar är ett 
problem eftersom de måste åtgärdas för att inte rasa och skorstenarna måste ses över. 
Fyren kan besökas året runt och besökstalet stiger.

Fyren förvaltades av Sjöfartsverket fram till 2010 då Föreningen Väderöbod fick ta 
över. Man har drifttillstånd för runt-om-fyr. 20 W lampan har bytts mot 6 W lysdio-
der och lyser 6 nm.

Då mötet avslutades var alla eniga om att det varit givande och att det är värdefullt 
med denna form av träffar där föreningarna kan diskutera och utbyta tips,  men fram-
för allt för att tillfälle ges att fråga och få svar direkt från Sjöfartsverkets personal. 
Ett stort tack till Jon och Karin som ställde upp.
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Barnsidan
.

Vill du, som Erik och Hugo, vara med på ”Barnsidan” så hör av dig till Maria Elsby
Adress, mailadress och telefonnummer hittar du på omslagets insida.

Hej,

Jag heter Hugo och är 5 år. Jag 
gillar fyrar. Min favoritfyr än så 
länge är Örskärs fyr. Jag gillar 
den för att man får gå ändå upp 
till lampan. När jag och min familj 
ska åka på semester vill jag gärna 
åka till ett ställe som ligger nära 
en fyr. I somras var vi på Öland och 
jag gick upp i både Långe Jan och 
Långe Erik. Jag gick till och med 
upp i Långe Jan två gånger. Det 
blir 788 trappsteg upp och ned. Till 
sommaren har mamma och pappa 
lovat att vi ska åka till Örskärs fyr 
igen och bo över på vandrarhemmet. 
Det ska bli roligt!

  Hugo Falgert

Långe Jan

Örskär

Fyrar

Hej jag heter Erik och är tolv år. Jag 
gillar fyrar. Jag och min morfar har 
byggt ihop en fyr av Lego som har en 
fungerande lampa. Vi har även tagit kort 
på den.

Jag och min pappa har nattnavigerat 
och då åkte vi förbi några fyrar. De är 
praktiska för de lyser upp när det är 
mörkt.

   Erik Schloss
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Bo på fyrplatser längs Norrlandskusten
Esbjörn Hillberg

Jag och Ulla firar varje år midsommar i 
Söderhamns skärgård och passar då på 
att köra vidare norrut utefter kusten 
före eller efter midsommar. Vi har un-
der åren genom våra resor och även den 
Internationella Fyrdagen fått många fyr-
vänner i Norrland som vi brukar besöka 
och samtidigt bo över på olika mysiga 
fyrplatser. Jag tänker nu ge er några tips 
inför sommaren och uppmana er att bo 
eller besöka alla dessa unika fantastiska 
härliga fyr-/lotsplatser. Man måste ta båt 
ut till de flesta, men det går flera turer 
dagligen och bilen är lätt att parkera på 
fastlandet.  

Ni bör även titta på nedan angivna 
hemsidor för där finns mängder av info 
inklusive turlistor för passbåtar. Sök ock-
så på fyrnamnet i Fyrlexikon på Fyrsäll-
skapets hemsida (www.fyr.org) för där 
finns ännu mer information. Platserna 
nedan presenteras från söder till norr om 
man kör E4. Man behöver dock ta av vid 
olika avfarter och köra en kort bit ut till 
kusten för att hitta respektive plats.

Storjungfrun utanför Söderhamn från 
1838 (www.storjungfrun.se samt http://
visitsoderhamn.se sök på Storjungfrun) 
är den sydligaste fyrplatsen i Norrland 
där man kan övernatta. Här finns även 
ett 1600-tals fiskekapell. Man åker ut 

med kommunens båt och det finns stu-
gor att hyra intill fyren. Med samma båt 
kan man även åka till f.d. lotsstationen 
på Rönnskär (http://visitsoderhamn.
se sök på Rönnskär). Även här finns 
det stugor samt vandrarhem i hamnen. 
Självhushåll på båda platserna.

Högbonden från 
1909 belägen inom 
världsarvet Höga 
Kusten är nästa fyr-
plats att övernatta 
på. Passbåt går från 
Barsta (fiskekapell 
från 1600-talet) och 
Bönhamn (fiskeka-
pell från 1600-talet) 

flera gånger dagligen. Man bor i olika 
rum i den stora fyrbostaden belägen 
som ett örnnäste c:a 70 m över havet 
(www.hogbondenfyr.se). Den steniga 
stigen kan vara lite jobbig, men när man 
väl är uppe är det värt allt besvär. Vand-
rarhem och mat serveras om man öns-
kar. Vedeldad bastu vid stranden.

Ulvö där finns ett lotsmuseum i f.d. lots-
stugan från 1850, ett 1600-tals fiskekapell 
restauranger och övernattning men ingen 
fyr. Passbåt från Ullånger. (www.ulvon.info)
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Skagsudde norr om 
Örnsköldsvik. Här 
finns lotsutkik och 
en fyr byggd 1957 
som ersatte Skags fyr 
belägen på den lilla 
ön Gråklubben. Den 
fyren monterades ner 
c:a 1960 och flytta-

des till Jävre (se nedan). Här finns också i 
byn Skeppsmaln Sveriges enda surström-
mingsmuseum (www.fiskevistet.se) och i 
Skagshamn ett 1600-tals fiskekapell, m.m..

Järnäsklubb är en f.d. lotsstation. Kör sö-
derut från Nordmaling till Järnäsklubb. 

(http://lotshuset.se). Här finns antagli-
gen Sveriges dyraste vandrarhem. Det 
är helt underbart och har endast 3 rum 
samtliga med badrum, lakan, frukost, 
städning ingår i priset. I den lilla hamnen 
finns servering sommartid.

Bergudden från 1896 ligger på Holmön 
dit färjan går från Norrfjärden c:a 3 mil 
norr om Umeå. (www.holmonhembygd.
se). Hela fyrbostaden är vandrarhem 
med självhushåll. Det finns restaurang 
och skärgårdsmuseum i Holmöns hamn.

Stora Fjäderägg är byggd 1851 (www.
storafjaderagg.se). Man tar först färjan 
till Holmön och sedan en mindre båt till 
Stora Fjäderägg. Fyrbostaden är vandrar-
hem med självhushåll.

Ratan (www.ratan.se) vid kusten i 
Bygdeå norr om Umeå. I den lilla kul-
turbyn Ratan finns övernattning och 

matställe samt en mareograf från 1892 
och en ensfyr från 1874 som man håller 
på att återställa till ursprungligt skick. På 
ön Rataskär finns en fyr från 1889 och 
en enorm träbåk/lotsutkik från 1828.

Bjuröklubb från 1859. Tag av vid Löv-
ånger söder om Skellefteå och kör norr-
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ut längst ut på udden. Servering i fyr-
bostaden samt högklassig övernattning i 
Lotsutkiken. (www.bjuroklubb.se). Ett 
1800-tals fiskekapell finns strax innan 
fyrplatsen.

Pite-Rönnskär från 1905 (tidigare Sand-
hammaren 1862) och också lotsplats.

(http://kinnbackskargard.se samt www.
pite-ronnskar.se). Passbåt går från Kinn-
bäck (länsgränsen Västerbotten/Norr-
botten) söder om Piteå ut till ön Pite-
Rönnskär. Där finns vandrarhem med 
självhushåll samt enklare restaurang i 
den stora gamla fyrbostaden. I Lotshuset 
finns ett litet museum och nära fyren ett 
1700-tals fiskekapell. 

Jävre är belägen 
söder om Piteå 
vid Jävre hamn 
efter E4 (googla 
på Jävre och 
Jävre fyr). Här 
finns f.d. Skags 
fyr från 1871 
som flyttades till 
Jävre och åter-
invigdes 1971. 
Ingen övernatt-

ning men flera restauranger finns nära 
fyren.

Rödkallen från 1872 (www.fyrhotel-
let.com). Passbåt går från Luleå. På ön 
Rödkallen finns förutom fyren uppförd 
1872, ett 1700-tals fiskekapell och ett 
lotsutkikstorn på vars tak det finns en 
mindre fyrkur. Fyrplatsen avbemanna-
des 1974 och lotsstationen stängdes 
1981. Goda övernattningsmöjligheter.

Malören från 1851 (www.bottenviken.
se/kalix/oar/maloren). Det är svårt att ta 
sig hit ut men ibland går en turbåt från 
Kalix. Platsen är mycket sevärd och där 
finns 2 fyrar, f.d. fyrbostäder, lotshus och  
fiskarekyrkan Printz Carl uppförd 1769. 
En mistsignalklocka från fyrskeppet Öst-
ra Kvarken är sedan 1962 uppsatt mellan 
fyren och kyrkan. Fyren avbemannades 
1910 och lotsplatsen stängdes 1967 men 
många lotsar och släktingar har hus på 
ön. Goda övernattningsmöjligheter.
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Fyrdetektiver arbetar. Finns fyren i verkligheten?

Jag är ofta ute och håller fyrföredrag och då träffar 
man många trevliga fyr-/båtintresserade människor. I 
slutet av november 2016 hade Grötviks Segelsällskap 
(nära Tylösand) sin höstträff och de hade inbjudit mig 
att prata om Fyrsällskapet och Västkustsfyrar. Efter en 
god middag med ärtsoppa, pannkaka och punsch höll 
jag mitt föredrag för 43 intresserade båtmänniskor. De 
hade lyckats låna in en gammaldags OH-apparat, vilket 
ger mig en otrolig flexibilitet i min presentation.

Efter föredraget kom en person fram och visade 
en bild på en mycket vacker träfyr som han hade i sin 
mobil. Bilden fanns på ett yoghurtpaket gjort av Ge-
fleortens mejeriförening. Han hade kontaktat företaget 
några gånger men ingen visste vilken fyr det var så han 
började misstänka att det var en fantasifyr. Som en sista 
utväg hoppades han nu att jag kunde hjälpa honom så 

han mailade mig den otydliga fyrbilden. Jag trodde att om det var en riktig fyr så 
borde den finnas i Gävletrakten och letade, men hittade ingen liknande. Borde inte 
någon som bodde vid kusten i Gävleområdet känna igen den? Naturligtvis kontak-
tade jag min vän Sven-Erik Ekdahl som bor vägg i vägg med Bönans fyrplats. Han 
har varit ansvarig under många år för Internationella Fyrdagen på Bönans fyrplats där 
man har 500-600 besökare denna dag. Fyren visas även under en stor del av somma-
ren. Sven-Erik känner alla, är intresserad, påhittig och nyfiken, men inte heller han 
kände igen fyren. Han köpte dock en yoghurtförpackning med bilden på den okända 
fyren. Sedan kontaktade han nog i stort sett alla på mejeribolaget men ingen visst 
något om fyren på deras förpackning. 

Sven-Erik ger aldrig upp utan pratade därefter med folk på Bönans Lotsplats men 
inget napp. Slutligen kom han på att en yrkesfiskare borde känna till en mindre fyr. 
Han kontaktade fiskaren Lasse Berglund och visade glatt upp yoghurtförpackningen 
och nu nappade det verkligen, hela betet svaldes. Fyrens namn var ”Skommarhällan”, 
belägen lite norr om Gävle. Den finns även i den sista utgivna Svensk Fyrlista daterad 
2000 och även i List of Lights från 2013. Jag trodde från början att det var en gam-
mal träfyr av vilka många byggdes i början av 1900 talet och fortfarande fanns kvar 
när jag var barn. Jag hade helt fel! Fyren uppfördes så sent som 1990 av lokala fiskare 
och är fortfarande tänd som fiskefyr. Sven-Erik hittade även mer om fyren i lokala 
skrifter. Gå in på www.hillebygden.se och sök på ”Fyrar utefter Hillekusten 2006” där 
hittar du all information. 

Killen i Grötvik, som mailade fyrbilden till mig, blev otroligt tacksam när jag 
ringde honom. Yoghurtförpackningen har jag nu fått av Sven-Erik och den pryder en 
plats i mitt fyrsovrum bland alla mina fyrprylar. Ett stort Tack Sven-Erik för ett helt 
suveränt jobb!

      Esbjörn Hillberg
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Djurstens fyrplats 250 år
Dan Thunman

I år är det 250 år sedan Djurstens fyrplats på Gräsö i Uppland anlades. Pla-
nerna för fyren började redan på 1730-talet då en undersökning av platsen 
genomfördes. Önskemålen om en fyr kom bl.a. från städer i Väster-, Norr- 
och Österbotten. Sedan 1680-talet fanns en fyr på Örskär som gav fartygen 
från norr ledning vid navigering söderut in i Öregrundsgrepen, men nu 
önskades även en fyr vid Djurstensudden på Gräsö för att någorlunda sä-
kert kunna angöra staden Öregrund, för vidare färd mot Stockholm eller 
för att här söka ankarsättning.

Bildkälla: Del av plansch i Beskrifning öfver svenska fyrarne (1872)

Flera ritningsförslag till den nya fyren 
togs fram och efter många turer åtog 
sig Fredrik Koskull, arrendator till Gräsö 
gård, uppdraget att bygga fyren och ett 
bostadshus till fyrvaktaren. Det slutgilti-
ga ritningsförslaget togs fram av arkitek-
ten och överintendenten vid Överinten-
dentsämbetet, Carl Johan Cronstedt och 
godkändes av kung Adolf Fredrik 1765. 
Året efter började fyrplatsen anläggas 
och sensommaren 1767 tändes fyren.

Fyren bestod av en 6,5 m hög, mas-
siv stenpelare med fyrsidig plan, sam-
manhållen med ankarjärn och avsmal-
nande upp till krönet. Koskulls initialer, 
F K, fanns med som ankarslutar. Fyralta-
nen hade en fyrgryta av järn för eldning 
av stenkol, placerad på ett cirkelformat 
fundament. Runt fyraltanen fanns ett 
järnstaket.

För fyrvaktaren byggdes ett enkelt bo-
stadshus av timmer som även inrymde 
ett förråd för stenkolen till fyren. Fyr-
vaktarens del av huset bestod av ett rum 
med spis och bakugn, en kammare och 
en förstuga. För att sköta fyren anställdes 
frälsefogden Matts Högström som flyt-
tade in i det nyuppförda bostadshuset. 
I augusti 1767 meddelades till Lotskon-
toret att fyrens tändning offentliggjorts i 
Stockholms Post-Tidningar (föregångare 
till Post- och Inrikes Tidningar).

Att vara fyrvaktare vid en stenkolsfyr 
var ett hårt och smutsigt arbete, årligen 
förbrukades c:a 300 tunnor stenkol. Hög-
ström skulle först ta emot stenkolsleve-
ranserna och se till att tunnorna lagrades 
i det med bostadsdelen sammanbyggda 
kolförrådet. Sedan skulle stenkolen suc-
cessivt fraktas upp till fyrgrytan. Vid fy-
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rens tändning användes en blandning av 
stenkol och tallkastved. Till en början 
ledde en trätrappa upp till fyrgrytan, 
men senare under 1700-talet ersattes 
den av en stentrappa. Eventuellt höjdes 
även fyren något i samband med denna 
åtgärd. Visst var det ett mödosamt arbete 
med stenkolsfyren, men i jämförelse med 
andra mer ensligt belägna fyrplatser var 
förutsättningarna vid Djurstens fyrplats i 
övrigt ovanligt goda. Enligt äldre munt-
liga källor ska en del av traktens bönder 
ha nyttjat stenkolselden för vissa smides-
arbeten.

Optisk telegraf 
Under det pågående kriget mot Ryssland 
byggdes år 1808 ett system med optiska 
telegrafer, som sträckte sig från Landsort 
i söder till Gävle i norr. En av dessa tele-
grafanläggningar uppfördes strax söder 
om Djurstens fyr. Personal rekryterades 
från Upplands läns lantvärn att sköta 
telegraferna. De avvecklades efter freds-
fördraget med Ryssland den 17 septem-
ber 1809, Sverige hade då förlorat Fin-
land, och i november togs telegrafen på 
Djursten ned. 

Djurstens första fyr målad av L. Fr. Lindberg.

Samma höst gjorde den stolta fregat-
ten Bellona haveri strax utanför fyren. 
Bellona ingick i den eskader som förde 
den svenska landstigningsstyrkan till 
Västerbotten i samband med ryssarnas 
härjningar där. Efter bataljerna vid Sävar 
och Ratan var hon tillsammans med den 
svenska flottan på väg mot Öregrund, då 
hon med lots gick rätt upp på ett sedan 
tidigare känt grund. Enligt den efterföl-
jande utredningen berodde olyckan bl.a. 
på att de två prickar som markerade 
grundet hade pressats ned av den hårda 
vinden och därför inte observerats. Ing-
en kom till skada vid olyckstillfället men 
fartyget gick ej att rädda. I samband med 
det komplicerade arbetet att bärga kano-
ner från det sjunkna skeppet drunknade 
dock en person. Grundet kom därefter 
att benämnas Bellonagrundet. 

Den nuvarande fyren byggs
Under 1830-talet ansågs fyren otillräck-
lig och omodern. En ny fyr ritades av 
Johan Tomas Byström, vid tiden biträ-
dande fyringenjör men under 1840-talet 
ansvarig för utbyggnad och underhåll av 
Lotsverkets alla fyrar. Entreprenadkon-
traktet för uppförandet av fyren togs 
hem av konduktören P. I. Ekman. Nu 
uppfördes en spegelfyr av sten med 
vitputsad fasad. Stenen från den gamla 
fyren återanvändes i den nya. I en lanter-
nin av järn monterades en spegelapparat 
som bestod av åtta paraboliska speglar 
av polerad mässing med varsin oljelam-
pa, allt fästat på en järnring. Fyren tän-
des den 23 oktober 1839. 

Det gamla bostadshuset från 
1760-talet rustades men dömdes ändå 
snart ut som alltför litet och omodernt, 
varför det 1854 ersattes av ett nytt av 
timmer som kläddes med panel och röd-
färgades. Det gamla bostadshuset bygg-
des om och blev uthus.
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Fyrtekniken utvecklas
Vid denna tid utvecklades fyrtekniken 
snabbt och redan 1873 var det dags att 
montera en ny lanternin med en sideral-
lampa, visande fast vitt sken. I ett fönster 
i vaktrummet monterades tre parabolis-
ka speglar med nya fotogenlampor, vi-
sande fast rött sken. Fyrbetjäningen ska 
då ha minskats från tre till två personer. 
Troligtvis revs det gamla bostadshuset 
från 1760-talet detta år. I Lotsstyrelsens 
årsberättelse för 1873 står det nämligen 
att huset då togs ur bruk.  

År 1882 var det återigen dags att för-
nya fyrtekniken. Då byggdes fyren om 
och erhöll ny lanternin och en linsappa-
rat av tredje ordningen samt klippappa-
rat. En lampa för fotogenbränning mon-
terades och ljusstyrkan ökade betydligt. 
Som en följd av övergången till fotogen 
byggdes en fotogenbod 1892 (tillbyggd 
1931).

År 1905 uppsattes även en mist-
klocka på fyrtornet som drevs med hjälp 
av ett urverk. Vid dis och dimma kunde 

Djurstens fyr på 1920-talet

sjöfarande tack vare ljudet av ett klock-
slag var femtonde sekund få en uppfatt-
ning om var fyrplatsen låg och var de 
själva befann sig i farleden. År 1931 er-
sattes mistklockan av en misttyfon.

Bostadshuset byggs ut och fyren 
målas om 
Under 1920-talet bestämdes att all fyr-
personal i Sverige skulle ha minst två 
rum och kök var. För Djursten innebar 
detta att bostadshuset byggdes till med 

Bostadshuset från 1854 med utbyggnad 
från 1920-talet till vänster i bild.
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en lägenhet 1926. Redan 1896 hade en 
bagarstuga och två källarbyggnader in-
köpts för fyrpersonalen. Troligtvis var 
dessa byggnader uppförda av fyrperso-
nal tidigare men på privat basis. Från och 
med 1896 ägdes de av Lotsverket. År 
1931 målades ett svart bälte runt fyren. 
Motivet var att göra den mer synlig vid 
snöfall eller då de bakomliggande träden 
var vita av snö.

Sista rycket
1945 elektrifierades fyren och bostadshu-
set. En 200 watts lampa ersatte luxlam-
pan i fyren som nu fick fungera som re-
servlampa och ljusstyrkan ökade kraftigt. 
År 1948 flyttades en riktad radiofyr (med 
en räckvidd av 20 nautiska mil) med till-
hörande maskinhus från Öregrund till 
Djursten och placerades strax norr om 
fyren och installerades året efter. 

År 1953 byggdes ett nytt fyrmästar-
hus av sten och puts med källare, men nya 
tider stod för dörren och snart skulle fyr-
personalens era vid Djurstens fyrplats vara 
över. År 1955 utbyttes linsapparaten mot 
en ny typ av fyrapparat, en så kallad spalt-

sektorfyr – den första i världen (se fak-
taruta). Två dieselaggregat installerades, 
varav ett skulle träda i kraft vid eventuellt 
strömavbrott. Fjärrmanövrering och fjärr-
kontroll av Djurstens fyr-, mist- och radio-
fyranläggning skedde nu från Öregrunds 
lotsplats via telefonledning. Med dessa 
förändringar kunde bemanningen minskas 
till en person (fyrmästare). Sedan fyrplat-
sens reservkraftsförsörjning m.m. moder-
niserats 1962, drogs även den tjänsten in 
och fyrplatsen var avbemannad.

Under 1970- och 1980-talen hyrdes 
bostäderna ut till Sjöfartsverkets perso-
nal som fritidsbostäder. På 1980-talet 
tystnade även mistluren, och 1988 släck-
tes fyren och ersattes av en liten linslyk-
ta, uppsatt på en stolpe på altanen. År 
1997 styckades fyrplatsen i tre fastighe-
ter. Fyren, fotogenboden (numera kallad 
oljeboden) samt radio- och maskinhuset 
behölls av Sjöfartsverket medan de öv-
riga fastigheterna privatiserades.

Gamla fyren är sedan 1930-talet 
skyddad som byggnadsminne. Hela fyr-
platsen är skyddad genom en detaljplan 
från 1990-talet. 

Faktaruta: Spaltsektorfyr i Djurstens fyrtorn 1955

Spaltsektorfyren var en helt ny fyrteknik som tagits fram på Sjöfartsverkets fyr-
ingenjörskontor av Bengt Holm under ledning av överfyringenjör Sven Öberg. 
Den byggde på flera bil- och lokstrålkastare, lampor av sealedbeam-typ som, 
monterade på enkla rörställningar, kunde riktas ut genom ett smalt fönster i 
muren. Konstruktionen hade flera fördelar: man behövde inga stora, dyra linser, 
det gick att få mycket ljusstarka sektorer, man kunde skapa sektorsgränser som 
inte påverkades av rimfrost med mera och, viktigast av allt, man kunde bygga ett 
platt helikopterdäck över fyrljuset. Det senare var anledningen till att tekniken 
utvecklades och var i första hand tänkt för kassunfyrarna. Den första kassunfyr 
som utrustades på detta sätt var Grundkallen, 1958. Uppfinningen, som först 
prövades vid Djursten, väckte stor uppmärksamhet bland ingenjörer runt om i 
världen. Studiedelegationer från Kina, Japan, Sydafrika, Chile, Mexiko, Spanien, 
USA, Kanada med flera länder besökte Djurstens fyrplats för att ta del av den 
nya tekniken.
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Principskiss för den nya fyrtekniken.
Bildkälla: Malmquist, L. Fyrar och fyrfolk. 1994.

”Djurstens fyrplats blev ett himmelrike” 
- Fyrvaktare Konrad Häggroth med 
familj 1930-37

År 1930 erhöll författarens morfar, Kon-
rad Häggroth tjänsten som fyrvaktare vid 
Djurstens fyrplats. Han flyttade in i den 
nybyggda lägenheten från 1926 med sin 
fru, Linnéa och deras barn Iris, Britt och 
Olle. Familjen kom närmast från fyrplat-
sen Eggegrund, ensligt belägen i Gävle-
bukten, där den bott under stora delar 
av 1920-talet. Att komma till Gräsö och 
Djurstens fyrplats var som att komma 
till ”himmelriket”, har Britt (författarens 
mor) senare berättat. Nu kunde de träffa 
släktingar och vänner, gå i ”riktig” skola 
(i Klockarboda) och åka på marknader i 

den närbelägna staden Öregrund. Denna 
lyckliga period varade i sju år innan fa-
miljen på nytt flyttade, denna gång till 
Fjärdgrunds fyrplats utanför Umeå. Men 
det är en annan historia.

Djurstens fyrplats.
Foto: Dan Thunman

Konrad Häggroth (1886-1950)

Litteratur:
Djurstens fyrplats – Från stenkol till bil- 
och lokstrålkastare i syfte att hjälpa de 
sjöfarande. D. Thunman. Ingår i Årsboken 
Rospiggen 2004. Årsbok för medlemmar 
i Roslagens sjöfartsminnesförening.
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HAMMARÖ SKÄRGÅRDSMUSEUM

Hammarö Skärgårdsmuseum ligger på en udde i norra Vänern, mitt i det område som 
kallas Hammarö kulturbygd. Basen för Skärgårdsmuseets utställning är en unik samling 
föremål från det gamla vänerfisket, som testamenterats till Hammarö kommun. 

I augusti 2016 öppnades en ny basutställning, LIVET PÅ VÄNERNS FYRPLATSER.
Från mitten av 1800-talet genomgick fyrväsendet i Vänern en omfattande expansion. 
Detta innebar att många ensligt belägna holmar och uddar blev bostad för fyrvak-
tarna och deras familjer. I början av 1900-talet arbetade som mest 57 fyrvaktare 
samtidigt i Vänern. 

Utställningen berättar om livsvilkoren för invånarna på fyrplatserna, från 1800-talet, 
fram till dess att den siste bofaste väktaren lämnade sin bostad på Gälleudde 2007.

Museet har öppet maj – september, 12.00-16.00 (övrig tid enl överenskommelse)
Besöksadress: Sverres väg 15, Hammarö
Hemsida: http://www.hammaro.se/skargardsmuseet 
Kontakt: Kristel Brynskog, 054-515553, e-mail kristel.brynskog@hammaro.se
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Boktips

Rospiggen 2017, Understen nya fyr 100 år

Roslagens Sjöfartsminnesförening (www.sjofartsmuseet.
se) är en synnerligen aktiv förening som bl.a. har ett fan-
tastiskt museum i Älmsta. Varje år under 43 år har de ar-
rangerat Postrodden mellan Grisslehamn i Roslagen och 
Eckerö på Åland och de har under 77 år publicerar sin 
årsbok Rospiggen. Som du kanske har läst i Blänket nr 
2016:4 arrangerade föreningen den 20 augusti tillsam-
mans med Svenska Fyrsällskapet 100-årsuppvaktning 
av Understens nya fyr. Detta års nummer av Rospiggen 
innehåller därför bl.a. 34 sidor med intressant fyrinfor-

mation varav det mesta om Understen, denna fascinerande plats, men även annat 
om fyrar. Författarna av fyrartiklarna är: Marianne Brus, Svante Lövgren, Lars Nylén, 
Hasse Fredriksson, Dan Thunman och Staffan Kvarnström.

Boken har hård pärm, c:a 21 x 22 cm, 128 sidor, många fotografier, publicerad 
december 2016 av Roslagens Sjöfartsminnesförening. Den kostar 275:-. Föreningen 
bjuder på portot om man är medlem i Svenska Fyrsällskapet. Beställ den genom mail 
till info@sjofartsmuseet.se.

      Esbjörn Hillberg

Vänerns fyrar, Lysande kulturhistoria 

År 1998 bestämde Länsstyrelserna i Västra Götaland 
och Värmland samt Vänerns Seglationsstyrelse och Vä-
nermuseet att man skulle göra en bebyggelsedokumenta-
tion av Vänerns fyrar och fyrmiljöer. Denna gjordes av 
antikvarie Eric Holmström på Vänermuseet och en 101 
sidig A4 rapport med svartvita bilder trycktes 1998 i ett 
mindre antal ex. Den behandlade 185 större och mindre 
fyrar samt vissa sjömärken. Intresset var stort så de få 
exemplaren av rapporten var snart slut. 

Det bestämdes att man skulle göra en riktig bok så 
Erik kompletterade rapporten med mer detaljerad text 

och fler bilder varefter en bok på 191 sidor publicerades av museet år 2000 vilken 
trycktes i 2000 ex. Historien upprepades, efterfrågan var stor och efter ett antal år 
var det nästan hopplöst att få tag i denna populära bok.

Vänermuseet med sponsring av Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade därför 
att göra en ny upplaga med uppdaterad text och c:a 230 färgbilder samt 30 äldre 
svart/vita bilder. Lars Göran Nilsson på Vänermuseet har genomfört detta gedigna 
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arbete och boken har utan tvekan blivit ännu bättre och informativ. Passa på att köpa 
boken för den är tyvärr endast tryckt i 1500 ex varav 1300 planeras att säljas. Boken 
är ett måste för den som är intresserad av Sveriges alla fyrar då mycket lite är publi-
cerat om fyrarna i Vänern. 

Den nyutkomna boken ”Vänerns fyrar, Lysande kulturhistoria” behandlar 127 fy-
rar, har hård pärm, c:a 21 x 24 cm, 239 sidor, ritningar, tavlor och mängder av foto-
grafier, publicerad december 2016 av Vänermuseet Lidköping, ISBN 978-91-88048-
23-3 och kostar 220:- + porto. Den kan beställas hos Vänermuseet, tel 0510-770095 
(tis-sön kl 11-16) eller mail vanermuseet@lidkoping.se  

      Esbjörn Hillberg
Fyrar i akvarell
av Kjell Johansson

Kjell Johansson är akvarellmålare från västkusten. I 
boken har han samlat en del av sina verk med fyr-
motiv från Falsterbo i söder till Lindesnes på Norges 
sydkust. Varje bild har en historik om fyren och i de 
flesta fall också en anekdotisk berättelse från platsen. 
Det är en trevlig bok som lämpar sig väl att ge bort 
eller helt enkelt bara njuta av själv. 

Boken har hård pärm, c:a 21 x 22 cm, 65 sidor.  
28 fyrmotiv, publicerad i mars 2017 av Båtdokgrup-
pen AB i Skärhamn, www.batdok.com. Den kostar 
c:a 150:- i bokhandeln. ISBN 978-91-87360-87-9.

   Maria Elsby

FYRAR I 
AKVARELL

BÅTDOKGRUPPEN

Kjell Johansson

"En bok om fyrar och fyrplatser från Falsterbo i söder, genom 

Skagerack och Kattegatt upp till norska fyren Lindesnes med ett antal 

strandhugg på vägen. Strandhugg med inslag av stark dramatik som 

när fyrbiträdena  Modén och Julin den tolfte december 1916 skulle 

dra garnen utanför Nidingen och påträ�ades frusna till döds vid en 

sten på ön dagen därpå. Eller lite mer ljusare minnen som ka�e och 

smörgås på Lovisa Gustavssons Kafé i Fjällbacka innan hemfärden 

påbörjades till Väderöbod."

BÅTDOKGRUPPEN
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jell Johansson

Rättelse

Blänket 2016:4: Artikeln med titeln ”Minnesanteckningar ur Ella Marias dagbok” 
grundar sig enbart på Ella Maria Apelgrens anteckningar och hon skall ensam stå 
som författare till artikeln..
      Redaktören

Nyheter i Svenska Fyrsällskapets Lexikon 
Så har turen kommit till ledfyrarna. Närmare 2000 till antalet. Från ”gamla hem-
sidan” har jag återanvänt många bilder, men många fyrar saknas det bild på. Kan 
du bidra? En upplösning på 150 kB duger bra. 

De fyrar som jag arbetar med mest nu är från områdena kring Stockholm, Göte-
borg och Blekinge.

Så här når du mig: leif.e.elsby@gmail.com (obs! e mellan leif och elsby) eller per 
brev Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil eller tel. 0523-22139. 
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Eldred Rock – Alaskafyrarnas drottning
Mats Carlsson Lénart (text & foto där ej annat anges)

Mer som en kyrka än en fyr står hon på en klippa i den lömska Lynn-ka-
nalen, långt inne bland Alaskas fjäll och glaciärer. Det åttakantiga Eldred 
Rock Light var en av de stora fyrar som byggdes i jätteområdet som blev 
amerikanskt för precis 150 år sen.

Ungefär en miljon kryssningsresenärer 
passerar den lilla holmen Eldred Rock 
varje år. De väldiga kryssningsfartygen 
är på väg till och från Skagway, längst in 
i Lynn Canal – en av Alaskas mest be-
römda fjordar. Precis som tiotusentals 
lycksökande guldgrävare var på väg till 
Skagway under guldruschen 1897-1900. 
Skillnaden är inte bara fartygens storlek 
och grad av lyx utan också att då – un-
der guldruschen – fanns inte några fy-
rar i Alaska och åtskilliga fartyg gick på 
grund i de vilda vattnen.

150 år sen ”alaskaköpet”
Alaska hade blivit amerikanskt genom 
den stora affären med Ryssland 1867 men 
USA brydde sig inte först särskilt mycket 
om sitt nya jätteterritorium i norr. Områ-
dets ursprungsbefolkningar stördes dock 
av skrupelfria valfångare och säljägare som 
kom upp från staterna i söder och inte 
bara jagade utan också tjänade lite extra 
på att sälja sprit till de infödda. 

Som motvikt till exploatörerna kom 
så småningom missionärer till Alaska för 
att hjälpa och kristna människorna. Mis-
sionärer från Sverige var bland de första 
och de grundade flera missionsstationer 
i vildmarken.

Guldruschen
Guld hade upptäckts i Alaska redan 
kring 1880 men det var först guldfyn-
den i Klondyke år 1897 som gav upp-
hov till den stora guldruschen i Alaska. 
Klondyke låg dock på den kanadensiska 
sidan gränsen men för att komma dit var 
bästa vägen via hamnplatsen Skagway i 
Alaska, varifrån guldgrävarna fick göra en 

Holmen Eldred Rock med sin karakteris-
tiska fyr ligger i skuggan av flera tusen 
meter höga berg, c:a tre kilometer från när-
maste fastland och ungefär 30 kilometer 
från närmaste lilla stad. 

Flera kryssningsfartyg per dag passerar fyren 
Eldred Rock om sommaren. Här fartyg i 
Skagways hamn, längst in i Lynn Canal.



33

lång och ansträngande vandring många 
mil över fjällen. När guldet började sina 
i Klondyke hittades i stället guld i själva 
Alaska, långt borta i Nome vid Berings 
sund – där de svenska guldgrävarna ”Th-
ree Lucky Swedes” fynd år 1900 lockade 
tiotusentals människor.

Lömska vatten
Lynn-kanalen, vid vilken Skagway lig-
ger i princip längst in, är den längsta och 
djupaste fjorden på den nordamerikan-
ska kontinenten (140 km / 610 m). Den 
utforskades av britterna år 1794, när 
Alaska ännu var ett ingenmansland och 
fick sitt namn efter kapten George Van-
couvers hemstad King´s Lynn i Norfolk 
i England.

Den fartygskatastrof som gjorde att 
Washington insåg att pengar måste sat-
sas på att bygga fyrar i Alaska var ånga-
ren Clara Nevadas undergång den 5 

februari 1898, när guldruschen var som 
mest hetsig. Inte bara fartyget med man 
och allt (ett 60-tal personer omkom) 
utan även flera ton guld förlorades när 
Clara Nevada, på väg från Skagway till 
Seattle, gick på ett grund som inte stod 
på sjökortet och som låg strax norr om 
holmen där Eldred Rocks fyr började 
byggas några år senare.

Eldred Rock fick sitt namn av upptäckaren och journalisten Marcus Baker som varje år mel-
lan 1872 och 1888 gjorde långa resor i Alaska. Hans fru Sarahs efternamn som ogift var Eld-
red. Fram till avbemanningen av fyren 1973 fanns där också en kraftfull mistsignalstation.

Fartyget Clara Nevadas undergång vid Eld-
red Rock 1898 fick USA att placera en fyr-
plats där.     Fotoarkiv: State of Alaska Archives.
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Tio fyrar byggdes
Mellan 1902 och 1906 byggdes tio be-
mannade fyrar i Alaska som på denna tid 
ännu inte hade någon status i USA (om-
rådet blev territorium 1912 och delstat 
1959). Tre av fyrarna placerades i eller 
längs Lynn-kanalen. 

Den 1 juni 1906 tändes Eldred Rock 
Light och den förste fyrmästaren var 
skåningen Nils Peter Adamson. Som 
medarbetare hade han en annan svensk-
född, fyrvaktaren Gus Hall (1860-1923) 
och en man vid namn John H Anderson 
som också kan ha varit född i Norden.

Skåning i Alaska
Nils Petter Adamson var född 1869 
i Lomma och son till fiskaren Adam 
Hansson i Habo ljung och dennes hus-
tru Anna Christina Lindström Hansson. 
Nils Petter uppges ha gått till sjöss re-
dan i tonåren och hamnade 1886 i San 

Diego, Kalifornien – efter att ha rundat 
Kap Horn och även varit en vända till 
Port Adelaide i Australien. 

På USA:s stillahavskust blev Adam-
son sedan kvar resten av sitt liv, de första 
tio åren som matros på olika kustskutor 
men från 1896 var Adamson i statlig 
tjänst, inledningsvis som ”surfman” på 
sjöräddningsstationen Cape Disappoint-
ment (vid Columbiaflodens mynning).

Till Alaska kom Adamson 1903 för 
att arbeta som fyrvaktare på Five Fin-
ger Islands Lighthouse som invigts året 
innan och som med undantag för ett par 
enkla fyranordningar i ryska Alaska var 
Alaskas första fyr. 1905 fick Adamson 
förflyttning söderöver och han hamnade 
åter vid de svårnavigerade vattnen kring 
Columbiaflodens mynning, denna gång 
som förste biträdande fyrvaktare på 
Desdemona Sands Light.

Nils Peter Adamson (1869-1944) bytte 
Öresunds stränder mot Stilla havets. 
Foto ur familjen Adamsons familjealbum.

Två inspektörer från United States Light-
house Service gör visit på Eldred Rock. 
Fyrmästare N P Adamson till vänster och 
fyrvaktarna John Currie och John Silan-
der, till höger.
Foto ur familjen Adamsons familjealbum.
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Nordiska fyrvaktare
Men sommaren 1906 bar det alltså av till 
Alaska igen för den nu 37-årige Adamson, 
när han fått sin första fyrmästaretjänst på 
den helt nya fyren Eldred Rock. Sin för-
ste fyrvaktare, svensken Gus Hall kände 
han sen länge då de arbetade tillsammans 
i livbåtsbesättningen på Cape Disap-
pointment. 

Guldruschen var vid denna tid över 
och sjötrafiken på Lynn Canal inte längre 
lika stor som under toppåren kring förra 
sekelskiftet. Men en järnväg hade byggts 
mellan Whitehorse i Kanada och ham-
nen i Skagway, vilket gjorde att Lynn 
Canal både överlevde och utvecklades 
som trafikled.

Sommaren 1907 ersattes fyrvaktarna 
Hall och Anderson av John ”Scottie” Cur-
rie och John Silander. Med dessa två män 
skulle Adamson arbeta i flera år och de 
kom att utveckla en nära vänskap på den 
ensliga fyrplatsen i fjällens skugga. Silan-
der var finlandssvensk och hade tjänst-
gjort i USA:s armé på Filippinerna under 
och efter kriget mot Spanien 1898.

Vraket dök upp för en natt
En sensationell händelse inträffade på 
kvällen den 12 mars 1908, efter att 
en våldsam storm ruskat om vattnen i 
Lynn-kanalen. Fyrvaktare Currie gick 
ut och såg att ett skepp strandat på hol-
men Eldred Rocks nordspets. Men det 
var ingen färsk strandning utan vraket 
av den guldlastade Clara Nevada som 
tryckts upp på hällen, troligen genom 
en kombination av vind och strömmar 
– nästan på dagen tio år efter Clara Ne-
vada gick under 1898. Men fyrvaktarna 
hann inte börja undersöka fartyget innan 
havet tog tillbaks vraket, som gled ner i 
vattnet igen – till sin position några få 
meter under vattenytan norr om Eldred 
Rock.

Försvann för alltid
Ett par år senare skulle en traumatisk 
händelse drabba Eldred Rock. Tidigt på 
morgonen den 26 februari 1910 gav sig 
fyrvaktarna Silander och Currie av från 
Eldred Rock med båt, enligt uppgift för 
att se till ett antal mindre fyrlyktor som 
fanns i området. 

De två skulle också, enligt fyrmäs-
tare Adamsons loggbok, besöka den an-
dra bemannade fyren som fanns i den 
långsträckta Lynn-kanalens inre del, 
Point Sherman, som låg 13 kilometer 
söder om Eldred Rock. Point Sherman 
hade bara en ensam fyrvaktare. Vad som 
hände under dagen den 26 februari för 
107 år sen är oklart. Det enda man vet är 
att Silander och Currie aldrig mer åter-
vände till Eldred Rock. 

Adamson skrev i sin loggbok att hans 
två fyrvaktare lämnade Point Sherman 
klockan fyra på eftermiddagen och att 
fjorden då låg lugn. Hur Adamson kunde 
ha fått dessa uppgifter är oklart men det 
sannolika är att han tagit del av fyrvakta-
ren på Point Shermans anteckningar.

John ”Scotty” Currie, en av fyrvaktarna 
som försvann i februari 1910. 
Foto ur familjen Adamsons familjealbum.
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Två dagar senare påträffades båten, utan 
männen och utan deras utrustning. Inga 
kroppar hittades då eller senare. Adam-
son skrev ”Jag kan för min del inte förstå 
vad de skulle kunnat råka ut för, då vin-
den var obefintlig”.

Det spekulerades flitigt i vad som 
kunde ha hänt Silander och Currie men 
några fler fakta kom aldrig fram. De två 
försvunna männen dödförklarades efter 
en tid.

Plågad av mardrömmar
Så fort N P Adamson hade en ledig 
stund gav han sig ut med en annan av 
fyrplatsens båtar för att leta efter sina 
kamrater. Adamson uppges också ha 
lidit av mardrömmar om männens för-
svinnande – mardrömmar som plågade 
honom livet ut.

Till sist stod skåningen inte ut på 
Eldred Rock längre utan beviljades för-
flyttning till Coos Bay på Oregons kust, 
i januari 1911. Adamson svarade för till-
syn och underhåll av fyrar, bojar och an-
dra navigationshjälpmedel i Coos Bay-
området i 23 år, fram till pensioneringen 
1934. Nils Peter Adamson var från 1911 
gift med Hilma Maria Sjöberg från Vet-
tershaga i Roslagen som utvandrat till 
USA år 1909. 

Katastrof 1918
På Eldred Rock tjänstgjorde sedan nya 
omgångar fyrmästare och fyrvaktare fram 
till automatiseringen 1973. Det mest 
dramatiska som inträffade i omgivningen 
var den kanadensiska ångaren Princess 
Sophias undergång den 23 oktober 1918. 
I stormigt väder passerade ångaren Eld-
red Rock vid midnatt, på väg söderut från 
Skagway mot Vancouver och Victoria. 
Klockan två på natten gick Princess So-
phia på grund, när stormen utvecklat sig 
till en snöstorm med dålig sikt. 

I 40 timmar stod ångaren på revet, allt 
medan det dåliga vädret fortsatte. Ett 
större antal mindre båtar från Skagway, 
Juneau och andra platser i närheten kom 
till platsen för att hjälpa till med und-
sättning av människorna ombord men 

Efter återkomsten från Alaska bildade fyr-
mästare Adamson familj med Hilma från 
Roslagen. De bodde i Coos Bay, Oregon. 
Foto från 1921 med barnen Chester och 
Ann Marie. 
Ur familjen Adamsons familjealbum.

Ångaren Princess Sophia står på grund, 
ett par timmar söder om Eldred Rock. År 
1918. När räddningsbåtarna återvände 
efter stormen stack endast masttopparna 
upp ovan vattenytan. 
Fotoarkiv: State of Alaska Archives.
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Princess Sophias kapten Leonard Locke 
tyckte det var bättre att låta passagerar-
na vänta ombord i stället för att ta de 
risker som det skulle medföra att över-
föra dem till mindre båtar i dåligt väder.

Det var ett ödesdigert beslut då 
stormen i stället för att bedarra tilltog i 
styrka och de mindre båtarna tvingades 
ta skydd i naturhamnar i närheten. När 
båtarna efter att vädret blivit bättre åter-
vände hade Princess Sophia sjunkit och 
det enda som stack upp ovanför ytan var 
några meter av en mast. Ingen av de 343 
ombord överlevde. 

Hotad fyr
Idag är den historiska fyrplatsen Eld-
red Rock dessvärre hotad. Amerikanska 
kustbevakningen vill gärna sälja den, 

då den åttkantiga fyrbyggnaden, med 
undantag för själva lanterninen, inte 
använts på många år. Den stora fresnel-
linsen ersattes redan på 1970-talet med 
ett enklare ljus, som skulle kunna flyttas 
på en fristående mast på holmen.

Fyrplatsen renoverades på 1990-ta-
let men bristande underhåll sedan dess 
börjar sätta sina spår och bl.a. har olika 
djur börjat vistas i byggnaden.

Det närmaste lokala museet, Shel-
don Museum i den lilla staden Haines, 
har i många år försökt rädda Eldred Rock 
från att helt förfalla och 2014 bildades 
en separat förening Eldred Rock Light-
house Preservation Association. Dennas 
syfte är att förvärva, återställa och främja 
fyrplatsen Eldred Rock. 

FAKTA – ELDRED ROCK

•	 Enda bevarade fyren från Alaskas stora fyrbyggnadsperiod 1902-06. Övriga 
ersattes med andra torn senare under seklet. Scotch Cap i Aleuterna spolades 
bort av en tsunamivåg 1946 med man och allt.

•	 ”Landshövdingefyr” – Eldred Rocks understa våning är byggd i sten medan 
övervåningen och tornet är i trä, alltså ett upplägg som påminner om de för 
Göteborg typiska landshövdingehusen. Ingen annan fyr i Alaska byggdes på 
detta sätt.

•	 Fyrljuset på Eldred Rock sitter 28 meter ovanför vattenytan, men själva 
fyrbyggnaden är blott 18 meter hög (fyren är belägen på holmens högplatå)

ALASKAS FYRAR
Inga familjer. Alla fyrar i Alaska bemannades av män utan egna familjer eller i vissa 
fall med familjen på en annan ort.

Myndighet lades ner. United States Lighthouse Service lades ner 1939 och fyrarna 
och övriga navigationshjälpmedel underställdes US Coast Guard som var och ännu 
är en militär organisation. 

Den enda bemannade fyrplatsen i USA idag är nationens äldsta fyr Boston Light 
(1716) där Sally Freeman är ensam fyrvaktare.

Tack till Stephen Dow Beckham, Lake Oswego i Oregon, för att ha ställt bilder och 
material ur Adamsons familjearkiv till förfogande.
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RATAN SÖDRA
En rapport om gjort och ogjort sedan artikeln i Blänket 2013:2

Christer Hollinder (text) & Peder Öberg (foto) 

Det bildmaterial som bifogas får, tillsammans med bildtexter, illustrera vårt 
jobb så här långt.

Man kan säga, att våra farhågor an-
gående tidsåtgången vid byggnadsan-
tikvariska arbeten har besannats, men 
i skrivande stund står vi äntligen inför 
att till våren göra färdigt indelningen i 
huset med kök, vaktrum och fyrnings-
utrymme. En originaldörr finns f.n. i ett 
snickeri, där en likadan dörr skall fär-
digställas. Fönsterbågarna från 1874 var 
delvis lite illa medfarna och finns nu i 
Olofsfors Byggnadsvårds lokaler i Nord-
maling för renovering. Beställningarna 
ska vara färdiga för avhämtning senast 
första maj och vi ser fram emot att byg-
ga upp alltsammans. En liten 24 tums 
tidstypisk kakelugn efterlyses dock, men 
vi ”lutar oss mot” en kakelugnsmakare i 
Uppland, som har en god genomström-
ning av objekt.

Fyrhuset i skrivande stund med förstukvist 
och ingång från väster. Mur och skorsten 
färdig med handslaget hårdbränt tegel. 
Plåttaket utbytt mot (av Västerbottens 
museum godkänd) papp. 
Jfr ritningsdetaljen tagen från öster.

Ritningsdetalj Riksarkivet.

Tre tums golvplankor läggs in och måste 
infogas efter sina individuella egenskaper 
– Ett grannlaga jobb med månget utfluget 
kraftuttryck. Golvet skall enligt order från 
museet handhyvlas.
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Själva fyrningsutrustningen, en sideral-
skensspegelapparat, kommer att nytill-
verkas av en gammal medlem i Fyrsäll-
skapet, Lars-Göran Itskowitz, som även 
gjort en liknande utrustning till sin egen 
fyr på Gäveskär (se Blänket 2016:4).

Återstår sedan att få fram en del golv, 
dörr och fönsterlister, samt måleri-
arbeten och tapetsering, innan invig-
ning under värdiga former kan verk-
ställas – förhoppningsvis under 2018.

Golvet inpassat och färdiglagt. Bilden ta-
gen från vaktrummet med köket t.h. om 
muren och fyrningsutrymmet t.v.

Innertaket påbörjat med start i centrum, 
där man ser lockpanelens färg och design, 
allt enligt de originalbitar som senare lagts 
som delar av golvet.

Taket färdigmonterat, målning till våren.

Kökets juvel – Näfveqvarn No 6.
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Varför målar jag fyrar?
Pia Rosén

Fyrar ger mig en känsla av ro och trygg-
het. De står alltid på fantastiska, inspire-
rande platser där man kan sitta och titta 
ut över havet mellan penseldragen. Det 
är mindfulness till 100%.

Mitt fyrmåleri började med en akva-
rellkurs hos Håkan Groop i Bromma. En 
annons i ICA-kuriren, med en bild på en 
fyr och företagsnamnet, Oändliga Möj-
ligheter, väckte mitt intresse. Jag anmälde 
mig direkt. 

Jag har målat av många fyrar på kur-
ser hos Håkan. Ett par gånger på Öja. 
Landsort är en av mina favoriter. Jag har 
målat av den från alla håll, i akvarell och 
olja. Tror nästan jag skulle kunna måla 
den i sömnen.

Jag har förmånen att jobba på Skär-
gårdsstiftelsen. Arbetsplatsen andas hav, 
skärgård och vackra fyrplatser. Dagligen 
får jag inspiration till att måla. Varje 
sommar besöker jag och min man, till-
sammans med vänner, ett av Skärgårds-
stiftelsens områden.  Jag har som ambi-

Landsort

tion att besöka alla fyrar som jag avbildar. 
En fyr som vi besökte för några år se-
dan är Örskärs fyr. Den är intressant i 
sin form. Rund upptill och kantig nertill. 
Otroligt majestätisk och klipporna är 

Örskär
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helt perfekta att sitta och måla på.
Andra fyrar jag bara sett på kort men 
inte besökt är bl.a. Tjärven. Här en fri 
tolkning av fyrplatsen efter ett foto.

…och Grönskär som till sommaren 
2017 ska vara färdigrenoverad genom 
Skärgårdsstiftelsens försorg. Endast glas-

lanterninen kvarstår att renovera.
Jag vill också utvecklas åt andra håll i 
mitt måleri. Måla abstrakt, fjäll, städer, 
människor, blommor m.m.. Det vill nog 
de flesta som målar. För att uppnå detta 
går jag på kurser hos konstnärer som jag 
gillar. Att lära sig olika tekniker av dem, 
för att sedan försöka applicera det på 
mina egna målningar, det är en utma-

Tjärven

Grönskär

ning. En väldigt rolig sådan. 
Men ibland räcker inte tiden till för att 
måla. Det kan gå veckor mellan tillfäl-
lena, då blir inte resultatet så bra. Min 
räddning då, är att gå tillbaka till något 
jag tycker jag behärskar – fyrarna. 

2015 målade jag tolv akvareller med 
skärgårdsmotiv och fyrar, som blev en 
väggkalender. Inför 2016 hann jag inte 
med någon kalender, men flera frågade 
efter en, så i början på året började jag 
måla fyrar. Dessa tolv fyrbilder blev en 
kalender för 2017 och en årsoberoende 
födelsedagskalender.

Det blir även en kalender 2018. Det 
är en stor inspiration och glädje att ha 
ett mål för mitt målande. Och att få 
komma ut till fler underbara fyrplatser.

Titta gärna in på min hemsida där jag 
lägger ut bilder, skriver om kommande 
händelser m.m. (www.piasgalleri.nu). 

Redaktörens anm.:
Under de år jag varit redaktör har många, 
många efterfrågat en fyrkalender, men hit-
tills har ingen velat ta på sig arbetet att 
få fram fyrbilder, publicera, lagerhålla och 
distribuera en kalender. Vår medlem sedan 
2000, Pia Rosén, löser härmed problemet.
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SXK Rysslandseskader 2015 

St Petersburg – Neva – Ladoga – Svir – Onega 
– Vitahavskanalen – Solovetskij – Archangelsk
Jan-Gunnar Persson Besättningsmedlem s/y Gantika, kanal- och polargast

Someri är en f.d. finsk numera rysk liten ö med 
bemannad fyrplats och bevakningsstation i 
östra delen av Finska viken.

Detta blev min fjärde segling till Ryss-
land. Tidigare seglingar i egen båt HR 29 
Johanna II till Viborg och St Petersburg 
1998, till Kaliningrad 2013 och till St 
Petersburg 2014. Däremot seglade jag 
2015 istället som besättningsman i en 
större ketch, Jörgen Hülpher´s och Hilk-
ka Iivonen´s Gantika. Jag deltog under 
2 månader, sträckan Lovisa – Ryssland – 
Nordnorge – Svalbard – Tromsø.

Eskadern var ett officiellt arrange-
mang inom Svenska Kryssarklubben-
SXK. En grupp erfarna långfärdsseglare 
inom SXK genomförde eskadern under 
juni-juli 2015. Rutt: St Petersburg – 
Neva – Ladoga – Svirfloden – Onegasjön 
- Vita Havskanalen till Belomorsk/Vita 
Havet och vidare till Solovetskijöarna 
och till Archangelsk. Denna rutt har 
några gånger under senare år seglats av 
ryskorganiserade eskadrar Arctic Race 
AR 80 med internationellt deltagande, 
men den nu aktuella eskadern blev den 
första enbart svenska eskader som seglat 
hela denna väg – en pionjärinsats! Efter 
diskussioner i en större grupp seglare 

utkristalliserades slutligen en mindre 
(lagom stor) grupp om 7 deltagande bå-
tar och c:a 25 personer. Planering i detalj 
gjordes under vintern och våren 2015.

Kronstadt, i St Petersburgsregionen, grund-
lades på 1700-talet av Peter den store som 
ryska flottans huvudbas.

Rostral-kolonnerna i St Petersburg, som ur-
sprungligen nyttades som oljeeldade fyrar, 
numera med gasbrännare som tänds vid 
festligare tillfällen. Pelarna symboliserar 
Rysslands storhet på haven, varje pelare 
har fyra symboliska fartygsdekorationer.
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Efter mycket byråkratiskt krångel fick vi 
visa för 45 dagar. Lokal agent var Vla-
dimir Ivankiv i St Petersburg, SXK:s 
kontaktperson i Ryssland, som har lång 
erfarenhet av att hantera formaliteterna 
i Ryssland för internationella eskadrar 
och enskilda seglare. Väl inne i Ryssland 
hade vi inga som helst problem – vilket 
ibland förespeglats – varken med krimi-
nalitet, maffia, alkoholpåverkade per-
soner, eller mutor. Vi hade emellertid 
några rysktalande personer i eskadern, 
vilket var en nödvändighet. Farvattnen 

Fyr vid slottsparken i Peterhof utanför 
St Petersburg.

är inte heller anpassade för fritidsbå-
tar, någon marina i modern bemärkelse 
fanns bara i St Petersburg. Vi fick mesta-
dels improvisera och ankra på lämpliga 
ställen. Bunkring av diesel kunde bara 
göras i St Petersburg, Petrozavodsk och 
Archangelsk. Färskvatten kan inte fyllas 
i Ryssland.

BB-boj i Neva. Mycket strömt vatten.

Cape Dylyoko, västra sidan av Ladogasjön.

Slussning i Svir.

Storozhenskiy i östra Ladoga är 71 m och 
därmed världens 7:e högsta fyr.
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Rutten genom fjärrkarelen bjöd på både 
naturupplevelser och många kulturhisto-
riskt intressanta besöksmål, som klostren 
på ögruppen Valamo i Ladoga, träkyr-
korna på Kizhi i Onegasjön, samt Solo-
vetskijöarna i Vita Havet med kloster och 
fort (f.d. Gulag-fängelse). Själva ”Stalin-
kanalen” från Onegasjön till Vita havet, 
byggd av politiska fångar, var givetvis ock-
så intressant. Färdvägen finns beskriven i 
böckerna ”Mot Vita havet: med segelbåt på 
Dödens kanal” av Dougald MacFie som 
deltog som besättningsman i en rysk se-
gelbåt i AR 80-eskadern 2011; samt ”S/y 
Jennifer i kalla vatten” av Lars Hässler som 
deltog med sin båt Jennifer i den svenska 
eskadern 2015.

Eskadern samlades i St Petersburg i 
slutet av maj, för sightseeing, kulturella 
evenemang (opera m.m.) och mottagning 
på svenska generalkonsulatet. Vi gick nat-
ten till 2 juni upp i Nevafloden med flod-
lotsar ombord för den nattliga passagen 
genom broarna i St Petersburg. Ladoga 
ligger 4 m ö.h., inga slussar i Neva så det 

Ensmärken på ön Kizhi i Onegasjön.

var strömt! Till Onegasjön 33 m ö.h. lyfts 
man i två stora slussar i Svirfloden. Stalin-
kanalen med 19 slussar utnyttjar befint-
liga sjöar och vattendrag som dämts upp. 
Högsta höjd 103 m ö.h. På den stora sjön 
Vyg 80 m ö.h. i det inre av Karelen, pas-
serade vi en imponerande stor fackverks-
fyr på den lilla ön Vom. Fjärrkarelen är 
verkligen öde, med skog och åter skog! Vi 
hade iskallt väder och blåsigt under hela 

Fackverksfyr på Vom i sjön Vyg, Karelen.

Vattentorn i Belomorskkanalen. Över-
svämmad f.d. järnvägsstation efter upp-
dämning. 
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resan. Sjömärkningen utmärkt, bojar och 
prickar - röda BB och vita SB. Dessutom 
omfattande enslinjer med tydliga ens-
märken. Stolpar med kilometermärken 
underlättade orienteringen på floder och 
kanaler. En hel del kommersiell sjöfart 
på Neva och Svir. Eskadern avslutades i 
Archangelsk, där vi i Gantika klarerade 

Eskadern på led in i Vitahavskanalen - Stalins ökända dödskanal där mer än 20 000 
människor dog under byggnationen. 

ut från Ryssland 25 juni. Båtarna seglade 
sedan individuellt över Barents Hav ut-
anför Kolahalvön mot Nordnorge och vi-
dare längs norska kusten och tillbaka till 
sina hemmahamnar i Sverige. Två båtar, 
Gantika och Jennifer, seglade också till 
Svalbard. Två mycket intressanta resor, 
kombinerade i samma segling!

Välkomna till Belomorsk 
vid Vita havet och de 
något förfallna husen.

Anm.: Vitahavskanalen, Belomorskkanalen och Stalinkanalen är olika namn på 
samma kanal, som leder från sjön Onega, genom sjön Vyg m.fl. småsjöar, till staden 
Belomorsk vid Vita havet.
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Nya elkabeln till Garpen fick bytas
Bengt Åstedt

I Blänket 2015:4 kunde vi glädjande be-
skriva att vi fått en ny elkabel och vat-
tenledning till Garpen. 

Sedan fick vi problem med elförsörj-
ningen. Första felet som begåtts var att 
man beställt för kort kabel. Det fattades 
c:a 100 m så man skarvade i en ”land-
kabel” c:a 50 m ut i vattnet och lade 
den i rör. I februari fick vi ett elavbrott! 
Det var i skarven. Felet åtgärdades och 
samtidigt beställdes en ny sjökabel som 
ersättare för landkabeln. I slutet av maj 
åtgärdades detta.

Den 11 juni 2016 var det dags igen. 
Vi hade bara ström på en fas. Det var en 
lördag så att få hjälp med felsökning och 
ev. reparation eller att få ut reservkraft 
skulle inte gå förrän på måndagen. En 
elektriker fick koppla om så att kylar och 
frysar kunde gå på den fas som fanns.

På måndagen fick vi ut ett reserv-
kraftaggregat samtidigt som felsökning 
påbörjades. Man misstänkte på nytt att 
felet låg i skarven, men vid felsökningen 
fick man indikering på flera felställen på 
kabeln. Efter detta för elleverantören, 
E.ON, nedslående resultat beslöts att 
hela kabeln skulle bytas. Vi fick besked 

om att en ny kabel kunde levereras i bör-
jan av september och att man skulle börja 
kabelbytet så snart som möjligt därefter. 
Bytet dröjde, bl.a. beroende på att man 
ville göra en ny kartering av kabelvägen 
och så skulle länsstyrelsen godkänna.

Först den 12 december började dy-
kare att förbereda kabelbytet och den 20 
december lade man ut den nya kabeln. 
Den 28 kunde man koppla in kabeln, 
men bara provisoriskt på Garpen efter-
som man skall gräva ner kabeln mycket 
djupare än förra gången.

Nya kabeln kommer till Garpen. Pråmen med reservkraftsaggregatet syns inne i hamnen.
Foto: Garpens webkamera

Den gamla kabeln fick vara ”dragtråd” 
när nya kabeln drogs igenom det 150 me-
ter långa skyddsröret, gemensamt för el-
och vattenledning, mot land.
Foto: Bengt Åstedt
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Havet lämnar tillbaka på Garpen
Bengt Åstedt

När gamla tegelfyren fälldes 1934, för att 
ersättas av nuvarande, gjorde man ett fäll-
hugg och drog ner den med taljor. Delar 
av teglet togs iland, men inte allt utan en 
del hamnade i havet och vid stranden. 
Hur mycket som låg i havet har vi ald-
rig vetat, men vid stormen på nyåret i år 
med det höga vattenståndet, c:a 1,2 m 
över normalt, så lämnade havet tillbaka 

Man bytte även spänning från 1000 V 
till 10000 V med allt som det innebar. 
Under tiden som vi inte hade ström via 
kabel så gick ett reservkraftaggregat ute 
på Garpen.

Det första bensindrivna aggregatet 
räckte inte till, så snart kom det ut ett 
dieselaggregat som stod i en pråm. Där 
stod det i nästan 7 månader. Det var re-
lativt tystgående, några blev störda men 
inte så att man lämnade ön.

Aggregatet skulle tankas, så E.ON:s 
serviceentreprenör, Kraftringen, frågade 
om vi kunde sköta tankningen då man 
hade svårt att ordna det själva. Vi åtog 

oss detta men det var mycket jobb. För 
att slippa dunkar placerades en 500 li-
ters tank på en pråm. Under högsäsong 
tankade vi aggregatet varje dag. Var 5-6:e 
dag drogs ”tankpråmen” in till Bergkvara 
där en tankbil fyllde den. Vi höll på att 
tanka t.o.m. oktober sedan hade vi inte 
möjlighet att fortsätta längre utan Kraft-
ringen fick ordna det själva.

Varför det blev så fel har man inte 
velat tala om för oss. Vi har fått betalt 
för jobbet men tankningen har tagit tid 
som vi kunde ha ägnat åt något annat. 
Vattenledningen har klarat sig det har vi 
fått garanti för.

allt (?) tegel. Det är inte lite. På en sträcka 
av c:a 50 m mot öster går det inte att gå 
på grund av allt tegel som ligger i drivor. 
Vi måste ha hjälp av en grävmaskin för 
att lägga upp teglet på något lämplig sätt. 
Nu har vi lite tur, för en grävmaskin skall 
ut och gräva ner den nya kabeln, så vi får 
passa på att nyttja den.

I början av året hade vi 
kraftig blåst kombinerad 
med mycket högt vatten. 
Det tegel från gamla fyren, 
som låg i havet, har nu 
lämnats tillbaka. Det lig-
ger i drivor där ute.
Foto: Anders Mårtensson
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Morgondagens fyrar 
– användning, tillgänglighet och bevarande 

Göran Sernbo (text) & Pernilla Flyg (foto)

Hösten 2016 arrangerade Sjöhistoriska Mu-
seet ett fyrseminarium tillsammans med 
Sjöfartsverket och Svenska Fyrsällskapet. 
Mötet hölls i Helsingborg och Kullens Fyr. 

Fyrar och fyrplatsers betydelse har dis-
kuterats länge och de har betydelse både 
som symboler och som byggnader. Medver-
kande från myndigheter, fyrföreningar och 
institutioner samtalade och utbytte erfa-
renheter. Deltagarna kunde söka och finna 
inspiration för arbetet med detta vårt kul-
turarv. 

Sjöhistoriska Museet planerar att ar-
rangera fyrforum vartannat år, nästa tillfälle 
troligtvis under 2018. 

Ett referat från Fyrseminarium finns på: 
www.sjohistoriska.se, välj ”Fartyg & kultur-
miljöer” och klicka ”Fyrar & sjömärken” och 
pdf-filen Fyrseminarium 2016. Deltagarna samlas för besök i 

Helsingborgs Hamnfyr.

Efterlysning

Fyrresearrangör för Fyrsällskapet
Under många år arrangerade Börje Moberg, en av våra medlemmar, fantastiskt 
populära 2-4 dagars fyrresor i Sverige, Danmark och Norge. Tyvärr kan inte Börje 
göra detta sedan ett par år men vi hoppas att det kanske finns någon annan bland 
våra 3800 medlemmar som kan göra något liknande. Denna person behöver 
inte vara fyrexpert och ha fyrkontakter i olika länder för det har undertecknad. 
Däremot bör hon/han kunna leta och boka transporter, övernattningar, prissätta 
resor och liknande samt diskutera själva fyrbesöket med våra fyrkontakter.   

Jag ber dig som är intresserad att du kontaktar Esbjörn Hillberg 031-972148, 
esbjorn@hillberg.com. Kom med i vårt trevliga gäng och hjälp till att utveckla 
Svenska Fyrsällskapets verksamhet. 
      Esbjörn Hillberg
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Klubbmärken, tröjor m.m.
Du kan köpa nedanstående artiklar 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 tel. 031-972148, email: ulla@hillberg.
com för att reservera rätt storlek och modell. 
Porto inom Sverige är inkluderat i alla priser nedan, men för endast ett exemplar 
per artikel. Kontakta oss därför om du beställer flera saker samtidigt för detta kan 
förändra portot både positivt och negativt. 

Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 bilder, hård pärm, pris om medlem 250:-, 
ej medlem 300:- (tilläggsporto utrikes: 90:-, utom Europa 120:-)

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris om medlem 
145:-, ej medlem 195:-  (tilläggsporto utrikes: 45:-) 

Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 95:- 
(tilläggsporto utrikes: 45:-) 

Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris om medlem 200:-, ej medlem 250:- 
(tilläggsporto utrikes: 90:-)

Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris om medlem 45:-, ej medlem 55:- 
(tilläggsporto utrikes: 15:-)

Klubbnål i emalj med logo 40:- (tilläggsporto utrikes: 10:-)

Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 50:- (tilläggsporto utrikes: 10:-)

Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 20:- (tilläggsporto 
utrikes: 10:-)

Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 20:- för alla 6 (tilläggsporto 
utrikes: 10:-)

Keps, marinblå, broderad logo, 130:- (tilläggsporto utrikes: 15:-)

T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 130:-  
(tilläggsporto utrikes: 30:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika 
storlekar, 245:-  (tilläggsporto utrikes: 45:-)

Påminnelse Årsavgift 2017
Som alltid vid denna tid på året är det många medlemmar som ännu ej har betalt 
sin årsavgift. Om du är en av dessa ber vi att du snarast betalar in din avgift till 
pgkonto 4000714-2. Enskild medlem 200:- Förening 250:- 
Skriv ditt medlemsnummer, namn och adress på inbetalningen. Medlemsnumret 
hittar du i medlemsförteckningen i vår årsbok samt på all post vi sänder dig.  
Har du några frågor ring eller maila Ulla Hillberg 031-972148, ulla@hillberg.com.
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623    PGkonto nr: 1968 420-8    Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
v.Ordf. Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Sekr. Britt-Marie Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0431-27272
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 0708-261995
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

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

Hemsida
Webmaster Johan Andersson, Rörstrandsgatan 22, 113 40 Stockholm, tel. 0709-419936
 e-mail: johan.fs.andersson@gmail.com
 Filip Larsson, Vendelsvägen 7, 217 63 Malmö, tel. 040-6170016
 Arne Svensson, Ekudden 7, 430 84 Styrsö, tel. 0733-873060

Facebook o Arkivarie
 Arent van der Veen, Fontinvägen 7, 442 31 Kungälv, tel. 0733-451432
 e-mail: arent.vanderveen@outlook.com

Fyrlexikon
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 e-mail: leif.e.elsby@gmail.com

Programkommitté Stockholm
Sammank. Christer Nettelbladt, Högbergsg. 83 lgh 1404, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
 Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, tel. 0708-187897
 Ulla Ericson, Folkungagatan 104, lgh 1203, 116 30 Stockholm, tel. 08-640 1730
 Annika Fransén, Bondegatan 7, lgh 1404, 116 32 Stockholm, tel. 08-694 9311 
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
 Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
 Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 0705-302841
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Medlemsavgifter 2017

Programkommitté Västkust
Sammank. 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 0704-449843
 Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941
 Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941

Programkommitté Gotland
Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
 Lars Flemström, Box 119, 623 21 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 

Programkommitté Uppland
Sammank. Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
 Hans Fendin, Kölängsvägen 34, 741 42 Knivsta, tel. 018-341674
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Kontaktperson
Skåne Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313

Revisorer
Revisor Olle Gunnarsson, Krabbes väg 23 6 tr, 432 52 Varberg, tel. 0705-680831
Revisor Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 0733-977391
Rev.suppl. Monica Axman, Fiskebåtsgatan 10, 426 71 Västra Frölunda, tel. 0722-535207

Valberedning
Sammank. Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
 Nisse Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
 Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473

 Enskild medlem bosatt i Sverige      200 kr
 Ideell organisation i Sverige      250 kr
 Företag/Myndighet i Sverige   1000 kr
 Enskild medlem bosatt utomlands 300 SEK, 35 EUR, 40 US$ eller 25 GP£

Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PG konto nr 1968 420 - 8.
Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208, 
Bic/Swift-code: NDEASESS eller sända sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till 
ordföranden och ej betala med check.
Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober ett år gäller även för nästa år.

OBS! När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på 
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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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 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

Hur gör man för att få en artikel 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. 
Bilderna måste ha en upplösning som är godtagbar för tryckning, c:a 300 dpi. 

Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. Då artikeln accepterats 
startar en brev-/mailväxling till dess att vi båda är nöjda med resultatet. 
Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna hålls. Tro det eller ej men 
varje tidning innebär flera månaders arbete innan den går i tryck. 
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
      Maria Elsby
      Redaktör


