Svenska
Fyrsällskapet
www.fyr.org

Blänket

2017:3 Årg 21

Adress:
Svenska Fyrsällskapet
c/o Esbjörn Hillberg
Donsö backe 16
430 82 Donsö
Tel. 031-97 21 48
Fax 031-97 06 23
e-post:
esbjorn@hillberg.com
Hemsida:
www.fyr.org
Redaktör:
Maria Elsby
Terrassvägen 3 Stockevik
451 78 Fiskebäckskil
Tel. 0523-221 39

Blänket
2017:3

E-post adress:
maria.elsby@gmail.com
Nästa manusstopp:
1 september 2017
Kontakta gärna tidigare

Informationsskrift
för medlemmar i
Svenska Fyrsällskapet
ISSN 1404-3262

Författarna är själva
ansvariga för artiklarnas
innehåll och bilder.

Omslagsbild:
Väderöbod
Nya fyren

Foto: Kjell Andersson

Plusgiro: 1968 420-8
Bank: Nordea Bank Sweden
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208
Bic/Swift-code: NDEASESS
Organisations nr: 802439-0216

Innehåll
Ordförandens sektor ...............................................................................................4
Esbjörn Hillberg
Redaktörens ruta, Nyheter i Svenska Fyrsällskapets Lexikon & Fyrpersonalregistret ..5
Maria Elsby
Svenska Fyrsällskapets program hösten 2017 ..........................................................6
Trogen Landsorts fyr i 30 år .................................................................................12
Maria Elsby
2017 års båtmässa i Stockholm .............................................................................15
Ulf Schloss
”Barn- och ungdomssidan” ....................................................................................15
Fyrbrunnarna på Hanö - ett kulturminne .............................................................16
		
Ove Johnsson
Hymn till Fyrmästarträdet på Hanö ......................................................................17
		
Ove Johnsson
Årets VIPP 2017 ..................................................................................................18
Förslag till Årets VIPP 2018 .................................................................................19
Femörehuvuds fyrplats 150 år (1867-2017) ..........................................................20
Dan Thunman
Kullens fyr har sorg ..............................................................................................23
Per och Britt-Marie Sjögren
Lokal atomdrift - en parentes mellan acetylen och solpanel .........................................24
Leif Elsby
Faro de Igueldo .....................................................................................................27
Ulf Wade Andersson
Prinsessa på grund ................................................................................................28
Britt-Marie & Per Sjögren
Väderöbod 150 år 2017 - Fyrplats sedan 1867 .....................................................30
Föreningen Väderöbod
Ras Nungwi Lighthouse, Zanzibar ........................................................................35
Henrik Leerhøy
Boktips .................................................................................................................36
Svenska Fyrsällskapets bokförsäljning .................................................................. 37
Faluddens Fyrplats 1867-2017 ..............................................................................38
Ulf Schloss
Notiser .....................................................................................................22, 39, 48
Porkkala Kallbåda fyr i Finland .............................................................................40
Raoul Malmcrona
Följ med på en unik specialdesignad Fyrkryssning i Kroatien under september 2018 .43
Fyrskeppet Almagrundets Vänner ........................................................................44
Håkan Arkeby
Eggegrund som modellfyr .....................................................................................47
Håkan Arkeby
Klubbmärken, tröjor m.m. ...................................................................................48
Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet? .......................................................49
Hur gör man för att få en artikel publicerad i Blänket? .........................................49
Svenska Fyrsällskapet; styrelse och kommittéer ....................................................50
Medlemsavgifter 2017 ..........................................................................................51

Ordförandens sektor
Fyrintresset i Sverige är mycket stort bland oss vanliga människor. Svenska Fyrsällskapet är per capita
världens överlägset största fyrsällskap och nummer
två i antal medlemmar (efter USA). Antagligen har vi
också i Sverige det största antalet lokala fyrföreningar
(c:a 50) jämfört med alla andra länder. Denna positiva
bild förändras dock om vi jämför fyrintresset hos stat,
myndigheter och institutioner med andra länder. Nu
inser man plötsligt att fyrintresset i Sverige kanske är minst. Varför?? Sveriges kust är
c:a 2.700 km från Haparanda till Svinesund. Vår strandlinje inklusive alla vikar och
uddar är c:a 8.000 km. Vi har c:a 60.000 öar och c:a 760.000 fritidsbåtar. Intresset för
skärgården är enormt vilket borde påverka alla parter och öka fyrintresset.
Sverige är antagligen sämst i världen när det gäller att göra program om det egna landets fyrar i TV eller i radio. I exempelvis Norge, Finland, England och Frankrike har
man spelat in fantastiska programserier om ländernas fyrarv. Flera av dessa program
har faktiskt köpts in och visats i svensk TV. Tyvärr har nästan inga program gjorts och
visats om våra egna fyrar. Ett litet undantag är TV4 som 2004 (13 år sedan!) gjorde
en TV-serie om 7 olika fyrplatser och vädret på dessa. Intresset är alltså skrämmande
lågt från vår statligt ägda nationella kanal SVT.
Sverige har inte heller publicerat många frimärken med fyrmotiv jämfört med andra
länder och vi hoppas på en förändring.
Hos Sjöfartsverket är intresset för fyrar rätt stort, men tyvärr måste de som alla affärsdrivande svenska statliga verk generera ett bidrag till ägaren. De har därför endast
råd att göra minimalt fyrunderhåll, vilket främst drabbar de större f.d. bemannade
fyrarna. Man försöker dock varje eller vartannat år åtgärda en större fyr. Deras tidning Sjörapporten innehåller ibland artiklar om fyrar. Tidningarna från motsvarande
organisationer i England, Skottland och Irland skriver med stolthet mycket om sina
fyrarv och där har Sjöfartsverket mycket att nå upp till.
Vad beror allt ointresse på? Är vi svenskar för blyga eller vågar vi inte vara stolta över
vårt land, dess historia och flagga. Flaggan som bör vara hissad på alla fyrplatser. Om
jag jämför med Norge och Danmark så flaggar de så fort de har en chans och vill
gärna framhäva sitt land, dess traditioner och historia. Vad kan vi göra i Sverige för
att förändra beteendet hos berörda parter och ointresserade så att man lyfter fram
vårt land och bl.a. visar på vårt fyrarv. Hjälp oss att påverka våra myndigheter samt
SR och SVT.
						Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
Sommaren lider mot sitt slut men ännu finns det tid för fyrplatsbesök, inte minst på
Internationella Fyrdagen, då man har ett unikt tillfälle att komma upp i många fyrar.
Svenska Fyrsällskapet får många nya medlemmar och för en stor del av dem
är det enbart Blänket och hemsidan som gäller. Då undrar jag: Vad vill ni läsa om?
Har du själv något att berätta? Har/hade du någon släkting som arbetade inom
fyrväsendet och kan/kunde berätta om fyrlivet. Vad händer med ”din” fyr?
Vi har en del yngre medlemmar som skulle kunna berätta varför våra maritima kulturarv har fångat deras intresse. Vad är det för speciellt med just fyrar?
Riktigt roligt är det att våra medlemmar bosatta utanför Sveriges gränser hör
av sig och vill bidra med fyrartiklar från sina trakter. Det vidgar våra fyrvyer.
Jag ser fram emot många trevliga kontakter per mail, brev eller telefon med
presumptiva artikelförfattare och har du tagit några fina fyrfoton som lämpar sig
som omslagsbilder (i stående format och med god upplösning) så skicka dem
gärna till mig (kontaktuppgifter finns på omslagets insida). Papperskopior får du
tillbaka omgående efter att de skannats.
Gott slut på sommaren och notera redan nu i kalendern om det är något i vårt
digra program som du inte vill missa!
						Maria Elsby

Nyheter i Svenska Fyrsällskapets Lexikon
Fyrlexikonet innehåller oerhört mycket information om våra fyrar och fyrskepp
och mängder med klickbara kartor. Dagligen läggs något nytt in. Turen har nu
kommit till ledfyrar, ensfyrar och hamnfyrar. Det senaste är en mängd ledfyrar
i Mälaren, utefter Östersjökusten samt Bohuskusten. Klicka på områdena på
kartan i övre högra hörnet eller använd sökrutan. Till en del av fyrarna saknas
foton och kan du hjälpa lexikonförfattaren med detta så tackar han och tar emot.
Vill du kommentera eller saknar något så hör av dig till leif.e.elsby@gmail.com
(obs! e mellan leif och elsby) eller per brev Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil
eller tel. 0523-22139. Leif söker också bilder på kassunfyrar och fyrteknikbilder.

Fyrpersonalregistret
Att säga, på fyrpersonalfronten intet nytt är inte rätt eftersom kompletteringar
pågår kontinuerligt. Tyvärr består felet i personsöksfunktionen men sökning
kan göras via fyrplatsen eller på namnet direkt i Google. Hittills är drygt 8350
personer registrerade. Kan du hjälpa mig med information och/eller foton så är
jag jättetacksam.
							Maria Elsby
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Svenska Fyrsällskapets program hösten 2017
12 augusti 				

Fyrdag på Måseskärs fyrplats

Under Västerhavsveckan 5-13 augusti kan man besöka Måseskärs fyrplats och få en guidad
rundvandring på ön www.maseskarsfyr.se. Läs mer på www.vasterhavsveckan.se. Den gamla
Heidenstamsfyren är tänd nattetid hela veckan.
Svenska Fyrsällskapet har en FYRDAG, med extra aktiviteter, lördag den 12 augusti, kl. 12-15
Linsen i den gamla fyren drivs idag runt med el men förr var det ett lod som drev ett urverk som
gjorde att linsen gick runt. Försök kommer att göras, kl. 13-14, att driva runt linsen med hjälp
av lodet igen. Sven Hellestam finns på plats och berättar om hur urverket, som installerades
1887, fungerar.
Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapets ordförande, kommer att finnas på plats och berätta om
”färgsättning på våra fyrar”. Kan en fyr vara blå?
Möjlighet att titta in i den nya fyren, byggd 1978, som under västerhavsveckan är släckt då den
gamla fyren tagit över ansvaret att vägleda sjöfarande. I det lilla fyrmuseet är en ny utställning
på gång. Tomas Liebig, Magnus Larsson och Kåre Ström kommer att guida om fyrplatsen,
speciellt om växter och fåglar. Kom ut och njut och träffa fyrvänner!
Båttransport t/r Käringön – Måseskär bokar du genom Käringöns sjötaxi, Bengt Österberg tel.
0708-301232. Pris 100 kr t/r. Vill du bo över en natt på Käringön se www.karingon.se.

Mitten augusti (datum ej fastställt) Trosa			

Bokö fyr 150 år

Bokö fyr även kallad Julaftons fyr efter den udde där den är belägen fyller 150 år. Som traditionen
bjuder kommer Svenska Fyrsällskapet att deltaga i firandet och sätta upp en minnestavla på
fyren. Ev. frågor ring Ulf Schloss, tel. 0704-672473 eller Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776.

19-20 augusti 				

Internationella Fyrdagen/Fyrhelgen

Den Internationella Fyrdagen firades första gången 2003 och firas sedan dess varje år den söndag
(även lördag på vissa platser) som infaller under den första tredje hela helgen i augusti.
För information om vilka fyrar som är öppna och kontaktpersoner se hemsidan www.fyr.org.

20 augusti				

Väderöbods fyrplats firar 150 år

Svenska Fyrsällskapets ordförande, Esbjörn Hillberg, finns på plats och sätter upp en minnesplakett. Vill du vara med på Väderöbod se http://vaderobod.netg.se eller kontakta Magnus
Blomstrand, tel. 0732-305229.

20 augusti Oxelösund				

Fyren Femörehuvud 150 år

Fyrplatsen Femörehuvud utanför Oxelösund fyller 150 år. Svenska Fyrsällskapet kommer som
vanligt, vid jämna födelsedagar att deltaga i firandet och sätta upp en minnestavla på fyrplatsen.
Ev. frågor kontakta Anne-Marie Larsson, tel. 0703-406944, Tommy Öberg, tel. 0705-484302
eller Ulf Schloss, tel. 0704-672473.
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31 augusti 			

Nattsegling på Mjörn med tända fyrar

Samling: Ångbåtsbryggan vid Mjörn, Lövekullev 13A, Alingsås, torsdag 31 augusti kl. 18.50.
Båttur kl. 19-22.
Vi åker en tur med Ångbåten Herbert och upplever sjön Mjörn med dess fyrar i mörker.
Hur var det förr när man måste köra när det var mörkt? Ångbåten Herbert drivs av Mjörns
Ångbåtsförening för mer info se www.herberts.se
Avgift: 225:-/person, ta med matsäck och varma kläder. Vi sitter utomhus men under tak.
Begränsat antal 20 st.
Anmälan som är bindande senast 20 augusti till Kurt Toresson, tel. 0708-887692 eller e-post
fyrprogvast@gmail.com (märk mejlet Mjörn). Avgiften betalas in på Fyrsällskapets
Plusgiro 1968420-8 inom 5 dagar från det du fått bekräftelse på att du fått plats.

2-3 september Stockholm 			

Helgutflykt till Häradskärs fyrplats

Vi samåker med bilar så att vi är framme vid Fyrudden, klara för avresa med båt kl 11.00 på
lördagen den 2 september. Återresa sker från Häradskär med båt så att vi kan åka från Fyrudden c:a 16-tiden söndag den 3 september.
Rundvandring på fyrplatsen med besök i eller vid fyren under lördag em och söndag fm.
Kostnad: Båttransport Fyrudden – Häradskär t/r kostar 300 :-/person.
Vandrarhemsboende kostar 350 :-/person.
OBS! All mat måste tas med. Inget finns att köpa på plats.
Max 16 deltagare, mer info se www.fyr.org eller ring Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776.
Anmälan: senast 10 augusti till christernettelbladt@comhem.se eller tel. 08-642 1776.
Ange namn, e-postadress samt telefon, så vi kan nå varandra vid behov inför samåkning med
bilarna. Berätta om du har någon att åka med, eller om du kör egen bil och har platser över.

2 september Gotland				

Båttur i Slite skärgård

Samling i Slite hamn lördag 2 september kl 10.00.
Utflykt i Slite skärgård med båt. Vi besöker Majgu, Grundet och Skenalden.
Kostnad: 75:-/person. Medtag matsäck, kaffe och oömma kläder.
Anmälan senast 29 augusti till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694.
Om vädret inte står oss bi är den 9 september reservdag.

6 september Stockholm			

Krigslotsning under 2:a världskriget

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 6 september kl 19.00.
Lars Zimmerman, medlem i Fyrsällskapet, håller föredrag om krigslotsning under andra
världskriget. Lars har varit båtman på Marstrands Lotsplats, fyrvaktare ombord på Fyrskeppet
Hävringe och på Pater Nosters fyrplats. Han visar filmen ”Under Fri Lejd” samt bilder från sitt
sjömansliv.
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 100 m
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan: senast 1 september till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.
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9 september			

Fyrdag på Hallands Väderö fyrplats

Samling på Fyrplatsen på Hallands Väderö, lördag 9 september, 11-14.30
Svenska Fyrsällskapet tillsammans med förvaltningen för Hallands Väderö anordnar en fyrdag.
Vi åker i egna bilar till Torekov i Skåne. Båten till Hallands Väderö går kl. 10.00 och 12.00 enligt
tidtabell. Överfarten tar 20 min. Båten går tillbaka kl. 15.20. se www.vaderotrafiken.se.
När du kommer till den vackra ön som är ett berömt naturreservat så är det c:a 20 minuters
promenad till fyrplatsen. Vägvisare finns.
På fyrplatsen tar Magnus Andrell, förvaltare på Hallands Väderö, emot oss och berättar kort om
ön och den nyrenoverade fyren. Fyren anlades år 1884 och avbemannades 1965.
För ytterligare information se www.hallandsvadero.se
Svenska Fyrsällskapets ordförande, Esbjörn Hillberg, finns på plats och berättar om färgsättning
på fyrar samt svarar på fyrfrågor. Kanske hör vi tyfonen ljuda?
Vi kommer att kl. 13.00-13.30 försöka få visuell kontakt med den närliggande fyren Kullen,
med ljus- och flagg/tygsignaler. Ta med kikare! Vi lär ut hur man mäter höjden på en fyr utan
långt måttband. Svenska Fyrsällskapet säljer sin fyrhandbok m.m..
Ingen anmälan. För eventuella frågor ring Marie Tilosius, tel. 031-526165.
Kostnad: Båten t/r Hallands Väderö 140 kr, betalas vid båten

9 september Uppland				

Djurstens fyrplats 250 år

Samling i Öregrund vid färjan till Gräsö lördag den 9 september kl 12.00.
Vi far enskilt till Djurstens fyrplats, som i år fyller 250 år. Svenska Fyrsällskapet uppvaktar fyren
genom att på fyrens dörr skruva fast en plakett med data om fyren.
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan: Ingen anmälan
Ev. frågor till Gunnar Boman, e-post gunnar.boman@medsci.uu.se, tel. 018-150007.

28 september Henån		

Ett år i naturen på Måseskärs fyrplats

Henån, Biblioteket, Kajutan, torsdag 28 september, kl. 19.00.
Thomas Liebig, biolog och pedagog, berättar i ord och bild om årstiderna på Måseskärs fyrplats.
Thomas har under flera år studerat och fotograferat naturen på fyrplatsen. Vi får höra om djuroch växtlivet och även lite fyrhistoria. Vilka fågelarter besöker ön under ett år? Vad kunde man
odla? Finns det brunn? Kunde man ha djur? Kom och lär dig mer!
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan: Ingen anmälan
Vid ev. frågor ring Ann Holmdahl, tel. 0703-539550.

5 oktober Göteborg			

Hebriderna och Fyrar i Polen

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, torsdag 5 oktober, kl. 19.00.
Ann och Nisse Holmdahl berättar och visar bilder från sin resa, med f.d. fyr- och prickutsättningsfartyget M/S Stockholm, till yttre Hebriderna. ”Stockholm” används som expeditionsfartyg av Polar Quest på expeditioner till Hebriderna och Svalbard.
Lars-Göran Itskowitz och Christina Rosenberg visar ett bildspel från en fyrresa till Polen i maj
2017.
Inträde: 40:-, inträde med kaffe/te, smörgås och liten kaka 65:-.
Anmälan: Ingen anmälan.
Vid ev. frågor ring Marie Tilosius, tel. 031-526165 eller e-post fyrprogvast@gmail.com.
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11 oktober Stockholm					

Norrlandsfyrar

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 11 oktober kl 19.00.
Esbjörn Hillberg, ordf. i Svenska Fyrsällskapet, berättar om och visar bilder på spännande fyrplatser och fyrar utefter norrlandskusten.
Resväg: se 6 september:
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan: senast 6 oktober till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

13-14 eller 14-15 oktober				

En natt på Vinga fyrplats

Båt avgår från Fotö hamn, vägbeskrivning se http://vingabattaxi.se/kontakt.html
Tur 1: Ut fredag 13 okt kl. 14.30, hem lördag 14 okt kl. 15.00
Tur 2: Ut lördag 14 okt kl. 14.30, hem söndag 15 okt kl.15.00
Vi åker båt från Fotö till Vinga. Turen tar c:a 25 min. På Vinga njuter vi av havsutsikt och frisk
luft. På kvällen när det är mörkt är det fint att se fyren med sina ljusstrålar. Passa på att ligga fyr
d.v.s. lägga sig vid fyren och titta upp på ljuset som sveper runt.
Dag 2 finns det möjlighet att delta i Vinga Vänners guidade tur i fyr och båk kl. 11.30.
På Vinga bor vi i husen Biskopsgården och Fyrmästarbostad. Tag med lakan och handduk det
finns madrass, täcken och kuddar. Det är självhushåll så ta med den mat du behöver. Vi har med
grillkol. Du blir tilldelad en säng i en-, två- eller flerbäddsrum. Du städar själv efter dig.
Avgift: 400 kr för boende och båtresa. Tillkommer guidning i fyr och båk som betalas på plats.
Begränsat antal: 10 personer per natt
Anmälan: endast perioden 1-5 september till Göran Sernbo, tel. 0704-449843 eller e-post
fyrprogvast@gmail.com (märk mailet Vinga) och därefter sätts avgiften, 400 kr, in på Svenska
Fyrsällskapets Plusgiro 1968420-8 inom 5 dagar från det du fått bekräftelse på att du fått plats.
Mer info se http://vinga.nu.

22 oktober Göteborg				

Fyrplats i Göteborg 1923

Samling Götaplatsen söndag 22 oktober kl. 11.00
Visste du att det har funnits en fyrplats i Johanneberg? Det var under jubileumsutställningen
1923 som man lät uppföra 3 fyrar på berget ovanför Näckrosdammen. Upp till fyrarna gick det
en bergbana från Näckrosdammen.
Vi pratar lite om Jubileumsutställningen då vi går från Götaplatsen till Näckrosdammen. Vi
följer sedan bergbanans väg upp till Fyrplatsen. Fundamenten finns fortfarande kvar. Där uppe
funderar vi på hur det såg ut 1923, hur det ser ut idag och vad man kan göra av platsen i framtiden. Svenska Fyrsällskapet har lagt in ett förslag till Göteborgs stad om att till stadens 400
årsfirande åter ställa en fyr på fyrplatsen och berätta om fyrarnas utveckling de senaste 100 åren.
Ulf Smedbo, kunnig i tåg och järnvägsräls, berättar om bergbanan och Marie Tilosius berättar
om fyrplatsen. Du som kan något om Jubileumsutställningen kom med och berätta!
Ta grova skor det kan vara blött. Lite terrängpromenad på dålig stig, dock inte ”obanad” terräng,
upp till fyrplatsen. Du kan ta asfaltväg tillbaka. Tid 45-60 min. Vi avslutar vid fyrplatsen.
Anmälan: Ingen anmälan
Avgift: Ingen avgift
Vid ev. frågor ring Marie Tilosius, tel. 031-526165
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25 oktober Gotland				

Östergarnholms fyrar

Skansen Herrvik onsdag 25 oktober. kl. 19.00
Föredrag i ord och bild av Sven Norberg om Östergarnsholms fyrar, natur, fiske, växter m.m..
Anmälan: senast 23 oktober till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694.
Kostnad: Inträde inkl. kaffe och kaka 50:-/person.

15 november Stockholm		

Sjöräddningssällskapet - ”alltid på tå”

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 15 november kl 19.00.
Helge Skärlén, stationsansvarig på sjöräddningsstationen på Dalarö, berättar om verksamheten.
”En olycka händer så lätt”, men de frivilliga sjöräddarna är redo att rycka ut 24 timmar om
dygnet, 7 dagar i veckan, 365(6) dagar om året.
Resväg: se 6 september
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan: senast 3 november till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

21 november Göteborg						Hanö fyr
Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, tisdag 21 november kl. 19.00.
Gay Thelander, från Hanö Fyrförening, berättar och visar bilder.
En av de ljusstarkaste fyrarna i Östersjön, Hanö fyr, har en lysvidd på 40 km. Från Hanös högsta
berghäll lyser den med Fl(3) 12s ut över Hanöbukten. Hanö Fyrförening värnar om denna pärla
utanför Listerlandet, deras ideella arbete håller fyren levande.
Inträde: 40:-, inträde med kaffe/te, smörgås och liten kaka 65:-.
Anmälan: Ingen anmälan.
Vid ev frågor ring Göran Sernbo, tel. 0704-449843 eller e-post fyrprogvast@gmail.com.

4 december Uppland				

Väder, oväder och fyrar

USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala, måndag 4 december kl. 19.00
Anders Nylund, meteorolog och tidigare väderkommentator på TV4 och som har skrivit boken
”Sjörapporten” kommer att presentera valda delar ur den. Boken kommer att finnas till försäljning.
Detta är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets.
Inträde: Ingen avgift
Anmälan: Ingen anmälan
Vid ev. frågor kontakta Gunnar Boman, e-post gunnar.boman@medsci.uu.se, tel. 018-150007.
* * * * *

Tips i sista stund!				

Fyrskeppet Svinbådan

Vikens Sjöfartsmuseum utanför Helsingborg visar i sommar en liten temautställning baserad
på fyrskeppet Svinbådan. Museet är öppet lördag och söndag under juli - 20 augusti

(kl 13-16). http://hoganas.lokaltidningen.se/allt-ljus-paa-svinbaadan-paasj%C3%B6fartsmus%C3%A9ets-utst%C3%A4llning--/20170623/artikler/706249991/1103
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Fyrplatsen Väderöbod
150 år

Den 22 september 1867 tändes fyren på Väderöbod.
I samband med internationella fyrdagen kommer vi att fira detta på Väderöbod

Söndagen den 20 augusti.
Från Grebbestad avgår M/S Donalda från T-bryggan utanför Turistbyrån kl 10:00.
På färden ut som tar lite drygt en timma serveras kaffe och fralla. När Donalda kommer till
Väderöbod hoppas vi att vädret är sådant att hon kan lägga till i Kranhålet eller någon
klippa för ilandstigning. Om det inte är möjligt kommer hon att lägga sig i lä och vi fraktar
in personer i omgångar med föreningens båt.
På Väderöbod kommer vi att ha olika stationer som gruppvis:
-

Visar husen
Visar fyren
Serverar grillad korv eller liknande och öl eller läsk.

Frågor Magnus Blomstrand blomstrandmagnus@gmail.com eller 0732-305229
Anmälan genom att sätta in 600kr per person på föreningens PG nr 33 06 84-2. Ange namn och
telefonnummer på inbetalningen. Senast den 1 :a augusti vill vi ha bindande anmälan. Avgiften
återbetalas ej.
M/S Donalda kan ta upp till 100 personer. Vi räknar med att Donalda är tillbaka i hamn senast kl 17.
Om det blir sådant väder att det inte går att gå iland på Väderöbod kommer Donalda istället att göra
en tur inomskärs eller till Storön och då ordnas med förtäring ombord. Men vi räknar med gott väder!
VÄLKOMNA
önskar

Föreningen Väderöbod
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Trogen Landsorts fyr i 30 år
Maria Elsby

Carl August Carlsson (1840-1922)

och Ida Kristina född 1874. August, som
han kallades, hade den 25 oktober 1882
utnämnts till fyrbiträde i Kungl. Lotsverket efter att tidigare arbetat som skeppstimmerman. I maj 1883 gick flyttlasset
från Karlshamn till Landsort i Stockholms län. Man bosatte sig i Storhamn
bland lots- och fyrpersonal.
Fyrmästare var vid tillträdet Carl
Alexius Holm. Han hade tidigare varit
fyrvaktare på Måsknuf. Av någon anledning, troligen beroende på att han plågades svårt av ledgångsreumatism, fann
Alexius Holm inte livet värt att leva utan
hängde sig i juli 1894. Han hängde sig
inte bara en gång utan två. Första gången
den 5 juli, men påträffades då hängande
i fyren av fyrvaktare Peter Svensson som
skar ner honom i tid och därmed räddade hans liv.

Carl August Carlsson föddes 1840 i
Karlshamn. Föräldrarna var varvstimmermannen Carl Johan Johansson född
1807 i Väckelsång i Kronobergs län och
hans jämnåriga hustru Christina Johansdotter från Augerum i Blekinge. 1853,
då fadern var 46 år, inträffade tragedin.
Carl Johan avled då han krossades under
arbete på ett fartyg i Karlshamn. Modern stod nu ensam med de två sönerna
Carl August och Frans Oskar (f 1850)
och dottern Anna Christina (f 1842).
Änkan levde fram till 1866 och familjen bodde vid hennes död fortfarande i
Karlshamn.
Carl August fann sin hustru i Lovisa
Maria Scheffert, en karlshamnstös född
1836. De gifte sig i november 1870 och
fick två döttrar Maria Sofia född 1871

Lovisa Maria Carlsson med döttrarna Maria Sofia och Ida Kristina.
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Hamntorget på Landsort c:a 1900. Det
vita huset ägdes av grosshandlare Eriksson, mitthuset av systrarna Jenny Åman
och Selma Holm medan huset till höger
tillhörde lotsänkan Eva Sofia Öberg. Huset köptes senare av Carl August Carlsson.

Carl August Carlsson hus i nutid.

Peter Svensson skickade då ett telegram
till lotskaptenen med lydelsen ”kan lotskaptenen komma hit ty fyrpersonalen är
farligt sjuk”.
Två dagar senare, den 7 juli, gjorde
Alexius ett nytt försök att hänga sig och
denna gången lyckades han. Den förtvivlade fyrvaktaren skickade då ett nytt
telegram med texten ”fyrmästaren dött
fullbordat sitt företag i dag”.
Alexius Holm efterträddes som fyrmästare av Carl Adolf Nordin. Denne
hade tidigare under 20 års tid tjänstgjort
som fyrvaktare på fyrskeppet Finngrundet. Nordin var sedan kvar på sin post hela
tiden som August tjänstgjorde på Landsort. 1912 gick så August i pension vid 72
års ålder. Han hade då varit fyrbiträdesbefattningen och Landsort trogen i 30 år.
Ägare till bostadshuset i Storhamn
där August bodde var Eva Sophia Öberg.
Efter hennes död 1905 såldes huset på
auktion och köpare var August Carlsson.
Han hade inte många år kvar till pensionen (1912) men ville ha huset som
bostad under sin ålderdom.
Innan huset ropades ut meddelade
överlotsen Albert Holm att ”han avsåg se
till att huset revs för att ge plats åt en väg

som skulle dras fram på dess plats”. Priset blev därför mycket lågt, det rörde sig
om c:a 200 kronor. Rivningen kom dock
aldrig till stånd. Det gick flera historier
om hur Albert Holms beslut att riva huset kom på skam. De flesta gick ut på
att Carlssons dotter, Maria Sofia, tjänade
hushållerska hos generallotsdirektören
Vilhelm Linder och att hon därigenom
lyckades häva Holms rivningsbeslut. Andra påstår att Maria Sofia rent av tjänade
hos statsministern.
August Carlsson hade seglat som
skeppstimmerman i många år, han var
smideskunnig och hade en smedja vid
Kummelhålets inre, i dalgången söder
om ”Spången”. Han lär ha reparerat och
byggt om det gamla rucklet från grunden, det skojades om att han drevade det
gamla huset tätt på samma sätt som man
förr drevade segelfartyg. Han bytte också
fasad till liggande fasspont. Det brutna
taket höjdes och byggdes om till sadeltak
för att ge bättre takhöjd på övervåningen.
Efter det att modern Lovisa Maria
dött (1912), bodde Ida Kristina, som förblev ogift, kvar i huset hos sin far August.
Ida Kristina dog 1917 före fadern som avled 1922. De hade det fattigt och eländigt.
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Ida Kristina försörjde sig och fadern på att
hjälpa till där hjälp behövdes, för detta fick
hon någon krona. Hon fiskade också ål tillsammans med Maria Åman. Ålen seglades
till Trosa av Fritz Ström, där den såldes till
fiskhandlaren Kalle Öman.
Ett år när Maria och Ida Kristina
skulle släppa ner sin sump i ÄRNA,
Fritz’s segeleka, gick botten ur sumpen
och ålen i sjön. Gummorna gick där miste om sin förtjänst, som skulle ha utgjort
en betydande del av deras ekonomi för
vintern. Ida Kristina fiskade och slaktade
torsk vilken också såldes, vanligen på
marknaden i Nyköping.
Augusts dotter Maria Sofia gifte sig
senare med en vaktmästare vid Nordiska
Museet i Stockholm och fick då efternamnet Gustavsson. Paret bosatte sig i
Enskede. Efter Ida Kristinas död användes huset i Storhamn sporadiskt av Maria Sofia och hennes man, mest var det
uthyrt till lotsar utan egen bostad. Maria
Sofia avled i oktober 1939.
Efter Augusts död 1922 övertogs bostadshuset av dottern Maria Sofia. Hon
behöll det till dess att hon på nyårsafton
1934 sålde det till Knut Krantz. Denne
stod som ägare till sin död 1970. Mellan 1970 och 1981 ägdes huset av Knut
Krantz’s dödsbo och sedan 1981 ägs det
av Göran Krantz.
Vad hände med Carl Augusts syskon ?
Brodern Frans Oskar gick till sjöss,
läste sedan på navigationsskolan och
fick ångbåtsbehörighet. Från början av
1890-talet seglade han som styrman på
SS AEOLUS och blev 1902 befälhavare
på fartyget. Samma år blev han sjukav-

Frans Oskar Carlsson
mönstrad p.g.a. hjärtfel och gick iland.
Frans Oskar var modellbyggare och
marinmålare. En modell av SS AEOLUS
finns idag på Statens Sjöhistoriska Museum som 1915 köpte den för 5000 kr.
Frans Oskar gifte sig med Albertina Matilda Josefsson f Andersson och avled i
maj 1912 i Karlshamn.
Systern Anna Christina hade inte
samma livslycka. Hon fick 1865 en ”oäkta” dotter, som 1889 utvandrade till Amerika. Anna Christina gifte sig med tunnbindare Anders Åblad och de fick 1868
sonen Carl Anders som avled samma år i
hjärninflammation. Anders Åblad avled i
kronisk lunginflammation 1869.
1871 fick Anna Christina ytterligare
en ”oäkta” dotter, Lovisa Amanda. Själv
avled hon av lungsot i mars 1872 då hon
endast var 29 år gammal.
Lovisa Amanda utackorderades efter
moderns död av fattigvården på barnhem och blev senare fosterdotter hos
fiskaren Jöns Nilsson i Karlshamn.

Artikeln bygger på uppgifter lämnade av Carl August Carlssons släkting Tore Andersson
som i sin tur fått informationen ur olika register samt Maria Landins och Björn Öbergs
bok ”Landsort – husen och människorna”.
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2017 års båtmässa i Stockholm

Erik “Bult” Sundström informerar besökarna om vår verksamhet.
Traditionsenligt deltog Svenska Fyrsällskapet i årets båtmässa “Allt för Sjön” i
Stockholm. Som vanligt fanns vår monter i avdelningen “Classic Boat Show” som
alltid drar mycket besökare. Återseendet av många gamla medlemmar och möte med
blivande är som alltid stimulerande. En hel del andra besökare visade också stort
intresse för vår verksamhet. Totalt fick sällskapet 44 nya medlemmar som vi hälsar
hjärtligt välkomna i vår krets. En lyckad mässa där vi får tillfälle att visa upp oss.
Sist men inte minst vill jag tacka alla som ställde upp i vår monter, ingen nämnd
ingen glömd. Vi ses nästa år igen!
							Ulf Schloss

”Barn- och ungdomssidan”
Nu var det dags igen, fast nu är det min dotter.....
Elin Fhager 13 år sågar ut och målar av Donsö huvud och ger
den i present till sin fyrtokiga moder på hennes 43 års dag.
En stoltare mor får man leta efter!
				Anna Fhager, Donsö
Red.anm.: I Blänket 2016:4 var det brorsan Albin som var i
farten med Vinga fyr.
Vill du, som Elin, vara med på ”Barn- och ungdomssidan” så hör av dig till mig
Maria Elsby. Adress, mailadress och telefonnummer hittar du på omslagets insida.
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Fyrbrunnarna på Hanö - ett kulturminne
Ove Johnsson (Foto: Gay Thelander)

Fyrbrunnarna på Hanö är onekligen ett
vackert kulturminne. De har givetvis funnits där sen hedenhös men har inte alltid
varit kända. Tänk t.ex. om de engelska
soldaterna som fanns på Hanö i början på
1800-talet hade känt till dem då hade de
inte behövt ta sig in till fastlandet för att
söka efter vatten. De fann till sist en rikt
flödande källa vid Hosabykusten.
När Hanös allra första fyrmästare Mathias Petersson Kronsjö kom till ön visade
det sig att de hittade de s.k. fyrbrunnarna.
De använde givetvis källornas friska vatten, vilket de bar med ok upp till fyren.
Källorna låg flera hundra meter från fyrbostaden. I sanning ett tungt arbete.
Det berättas att under extremt torra
somrar då gårdsbrunnarna nere i samhället sinade så hämtade också öns befolkning sitt vatten i fyrbrunnarna.
Källorna var från början två till antalet. Med tiden byggde man kar över
källorna, vilka finns där än idag. Stigen
mellan fyren och källorna har nu genom
Hanö Fyrförenings försorg röjts så att
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allmänheten kan ta
sig dit.
Inte många vet att
källorna en gång i tiden blev dopkällor
och det blev de 1872.
Det året föddes tvillingarna Edvard och
Ingeborg som var barn
till fyrmästaren Axel
Emil Rundqvist. Barnen var mycket klena
vid sin födsel varför
fyrmästaren gav båda
ett nöddop. Det var
inte så lätt att få tag
i någon präst. Tre dagar efter nöddopet
dog Edvard. Systern Ingeborg blev betydligt äldre. Hon dog 89 år gammal.
Hon var gift med lantbrevbäraren Per
Nilsson i hans andra gifte. De bodde i
Hörvik och jag kände dem mycket väl.
Ingeborg var en liten vacker silverhårig
dam. Hon dog 1961.
Men över nu till fyrbrunnarna. Det
ryktas att det finns gott om huggormar i
terrängen runt källorna. Bra att veta för
de som vill ta en tur till dem. Ingen vill
bli ormbiten vid de heliga dopkällorna.
Fyrpersonalen bestod av fyrmästare
och fyrvaktare med familjer och de bodde förmodligen i ett och samma hus. Det
blev alltså mycken vattenbärning i synnerhet när familjerna var stora. Fyrmästare Karl Gustaf Dahl hade inte mindre
än 10 barn så visst gick det åt mycket
vatten. Fyrvaktarehuset på Hanö byggdes inte förrän 1939. Innan dess bodde
familjerna i samma hus. Man kan förstå
att det kunde handla om trångboddhet.

Hymn till Fyrmästarträdet på Hanö
Ove Johnsson

Det 100-åriga fyrmästarträdet.

Foto: Gay Thelander

Du gamla stolta oxelträd
i hundra år du stått
på Hanös flacka, kala hed,
så mången storm dig nått.

Hans fosterdotter kom till ön,
han ville minnas det
han satte då en planta späd,
ett vackert handlingssätt.

Men du stod kvar i helig mull
hur stormarna än slog
du sattes ju för kärleks skull
och hela Hanö log.

Hon hette Svea hon som kom
en solskensdag till ön
hon kom till Carl och Hildegard
fyrmästarpar på ön.

Du sattes utav ingen ann
än fyrmästar Hörlin
och där du stått i hundra år
trots hårda vindars vis.

Du gamla träd stå alltid kvar
skön är du där du står
hos dig har mången näktergal
hörts när som det var vår.

Dikten skrevs sommaren 2016 då vi fyrvänner firade 100-årsminnet av när oxelträdet
planterades av fyrmästare Carl Ambrosius Hörlin 1916. Carl och Hildegard hade
inga egna barn så fosterdottern Svea var mycket efterlängtad. Fyrmästarhustrun
Hildegard var dotter till Hanös allra första fyrmästare, Mathias Kronsjö.
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Årets VIPP 2017

Till Jan Ströberg

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har
beslutat tilldela Jan Ströberg:

Årets VIPP 2017

En rörd Jan Ströberg mottar utmärkelsen
av styrelseledamoten Mikael Engqvist.

Priset utdelas årligen till enskild person, myndighet, förening eller företag som gjort en
betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1.
Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:
”Jan Ströberg startade år 2002 Svenska Fyrsällskapets programkommitté på Gotland. Han har sedan dess ansvarat för dess mycket omfattande verksamhet med
föreläsningar och lokala fyrresor.
År 2009 tog Jan initiativet till att bilda föreningen Fyrtillsyn Gotland och han har
sedan dess varit ordförande. Föreningen arrangerade fyrteknikkurser för lokala föreningar och de kommande ägarna av fyrarna: Heligholmen, Laus Holmar, Norsholmen, Näsrevet, Valar och Östergarn Västra. Samtliga dessa fyrar togs över från SjöV
och ägs numera av lokala intressenter. Fyrtillsyn Gotland i samarbete med de lokala
ägarna ansvarar för fyrarnas upprustning och underhåll.
På Jans initiativ har genom Fyrtillsyn Gotland och med hjälp av Svenska Fyrsällskapet
fyren Hoburg bemannats och visats under sommarmånaderna allt sedan 2010. Man
anställer ”sommarfyrvaktarna” som jobbar en vecka i taget på Hoburg med att guida
och sälja fyrsaker till besökare. Fyrvaktarna får även övernattning under sin vecka.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Jan Ströberg ”Årets VIPP 2017” visa sin
uppskattning och uttrycka sitt varma tack till Jan för att han genom sitt arbete har
väckt och skapat ett mycket stort ökande fyrintresse på Gotland.”

Stockholm den 25 mars 2017
Esbjörn Hillberg		
Ordförande
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Förslag till Årets VIPP 2018
Svenska Fyrsällskapet har sedan år 2001 varje år delat ut priset ”Årets VIPP”
(Very Important Pharos Person) till enskild person, myndighet, förening eller
företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns
upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1 som beskriver Fyrsällskapets
ändamål.
Årets VIPP har hittills delats ut till:
Leif Lehmann 2001
Anders Lindström 2002
Dan Thunman 2003
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 2004
Harry Sellmann 2005
Fyrens Vänner Nordkoster samt Pite-Rönnskärs stugägarförening 2006
Magnus Rietz 2007
Pater Nosters Vänner 2008
Marianne Brus 2009
Lungö samt Stavik fyrplatser med dess ägarfamiljer 2010
Maria och Leif Elsby 2011
Bertil Östling 2012
Johnny Söderlund 2013
Föreningen Väderöbod 2014
Söderarm med Anngret Andersson 2015
Mariestads Fyrsällskap 2016
Jan Ströberg 2017
Vi uppskattar om vi får förslag från föreningens medlemmar. Vi ber dig därför
kontakta Lennart von Post före den 1 september om du har något förslag.
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand eller
lennartvonpost@hotmail.com.
				Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet
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FEMÖREHUVUDS fyrplats 150 år (1867-2017)
Dan Thunman

Källa: Beskrifning öfver svenska fyrarne. Stockholm 1872.

Fyrplatsen anläggs
År 1866 insändes till Förvaltningen av sjöärendena en lång skrivelse från flera
skeppsredare och befälhavare på passagerarångfartyg, om behovet av åtta nya ledfyrar i farleden mellan Södertälje kanal och Mem, inloppet till Göta kanal. Motivet
var ”till förebyggande af de olyckor och förluster, som äfventyras i följd af nödvändigheten att under alla årstider äfven om nätterna, oafbrutet fortsätta farten”.
Förväntningarna var kanske höga men det stod snart klart för intressenterna att
de fick nöja sig med endast tre nya fyrar. År 1867 anlades dessa, mycket snarlika
fyrplatser på Bokö, Ledskär och Femörehuvud, och på hösten samma år tändes de
för första gången.
På Femörehuvud uppfördes ett kombinerat fyr- och bostadshus. Fyrlyktan
var monterad på husets södra långsida
mot havet och var utrustad med en sideralskensspegelapparat med fotogenlampa. Byggnaden som ritades av arkitekten vid Lotsverket, Albert Theodor
Gellerstedt, förtillverkades på snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg
innan den monterades på plats. Men en
bemannad fyrplats behövde även andra
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byggnader för att kunna bebos. Därför
byggdes även ett uthus, en matkällare
och ett dass. Kostnaden för hela fyrplatsen skrevs till 7 008 Rdl.
Första fyrmästaren på platsen blev
den tidigare ångbåtsbefälhavaren, Johan
Julius Jansson, född 1808 i Gamleby,
Kalmar län. Tillsammans med sin fru
Brita Maria flyttade de in i det nya huset
1867. År 1881 lät Lotsverket även uppföra en separat bagarstuga.

Fyrplatsen rustas
Under åren 1921 till 1925 pågick en
allmän upprustning och modernisering
av fyrpersonalens bostadshus runt om
i landet. Personalbostäderna skulle ha
minst två rum och kök. Vid Femörehuvud byggdes bostadshuset till på längden
1922 och tre år senare byggdes bagarstugan om till bostadshus åt fyrbiträdet.

Mistsignalering vid dis och dimma
1922 uppsattes en mistklocka i en stapel. Klockan, som ursprungligen var tillverkad för Skags fyrplats, ersatte en äldre typ av mistsignalering, s.k. gonggong
från 1870. År 1940 ersattes klockan av
en kraftfull tyfon, men den gamla klockan fick hänga kvar i sin stapel.

Nr XXXIII = Bokö
Nr XXXIV = Ledskär
Nr XXXV = Femörehuvud

Källa: Beskrifning öfver svenska fyrarne.
Stockholm 1872.

Inskriptionen på klockan avslöjar dess
ursprungliga placering:
Vilsna köln på töcknig sjö
Du i stormen svaga rö
Gud vill ej att du ska dö
I hans ärende kallar jag dig till ljuvlig
vilodag
I den goda hamnen Skag

Fyrpersonalen dras in
År 1955 uppsattes en ny fyrapparat med
strålkastarlins i ett mindre, fristående
torn bredvid huset. Den gamla fyren
släcktes och mistsignaleringen upphörde. Från och med årsskiftet 1954-55 var
fyrplatsen avbemannad. Den sista fyrmästaren, Axel Jansson Aldeheim och
hans fru Anna, berättade i december
1953 för Södermanlands Nyheter om de
enkla förhållandena där. De saknade då
fortfarande el. I stället användes sedan
gammalt fotogenlampor och radion gick
på batterier. Däremot hade de sedan slutet av 1940-talet en telefon installerad.
Vattnet, som tyvärr inte höll någon bra
kvalitet, bars in från brunnen. Efter av-

Den sista fyrmästaren vid Femörehuvuds
fyrplats, Axel Jansson Aldeheim (född
1899 på Gräsö).

Källa: Svenska Fyrsällskapets fyrpersonalregister.

bemanningen flyttade fyrfamiljen vidare
till Häradskärs fyrplats. År 1972 släcktes
även fyren från 1955.
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Femörehuvuds fyrplats.

Foto: Per Rödseth

Fyrplatsen får nytt liv
I början av 1990-talet renoverades det
kombinerade fyr- och bostadshuset som
numera ägs av Oxelösunds kommun.
Genom Föreningen Femörefortet kan
nu allmänheten hyra husen för övernattning, evenemang och konferenser. Föreningen genomför även guidade visningar
av fyrplatsen liksom av det närbelägna
Femörefortet. Se www.femorefortet.se
Det har nu gått 150 år sedan fyrplatsen anlades och det finns all anledning att

uppmärksamma denna kulturhistoriskt
intressanta och vackert belägna jubilar.

Källor och litteratur:
Beskrifning öfver svenska fyrarne.
Stockholm 1872.
Föreningen Femörefortet.
www.femorefortet.se
Sveriges fyrplatser.
Thunman, D. Stockholm 2000.
Svenska Fyrsällskapets fyrpersonalregister. www.fyr.org

* * * * *

Tips
Vill tipsa om sajten www.lighthouse.boatnerd.com. Där finns det många fina
bilder på fyrar runt The Great Lakes.
					Kurt Karlsson, medl 7905
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Kullens fyr har sorg
På långfredagen, mitt under den soliga
och glada premiäröppningen, kom ett
bud som fick oss att stanna upp.
Kullens siste fyrmästare och vår vän
Anders Widén hade lämnat oss. Det
kändes naturligt att hala flaggan på halv
stång på den plats han älskade och där
han bott och arbetat under många år.
Anders hade för vana att besöka Kullen varje vår och det var roliga möten
med många historier från en svunnen tid. Vi fick alltid kommentarer på
detaljer som han tyckte vi måste sköta bättre. Som t.ex. putsen av koppar
och mässing.
Gången var stapplig men blicken skarp och han missade inga detaljer. Det
var ord i all vänlighet med glimten i ögat och vi förstod att han gillade hur
vi skötte Kullen, men självklart hade vi mycket kvar att lära från de gamle.
De gamla fyrmästarna stammar från en annan tid där nit och redlighet var en
självklarhet. Nu har en länk från en svunnen tid och en hel yrkeskår brustit,
men vi är ändå glada att fått ta del av historien.
Anders Widén kommer in i fyrmästarnas himmel som en av de allra sista, och
troligen är de nu alla samlade i sitt eget speciella vaktrum. Där spanar de mot
ständigt lugna vatten och ser solen sakta gå ner i horisonten.
Tänk vilka historier de skall berätta för varandra.
* * *
Ikväll lyser Kullens fyr för Anders Widén.
					Per och Britt-Marie Sjögren
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Lokal atomdrift
- en parentes mellan acetylen och solpanel
Leif Elsby

Fyren Tegelhällan

Foto: DE

Året var 1967. Genom skärgården fick
de sjöfarande ledning av nästan 2000
svenska led- och ensfyrar. De blinkade
på basis av Gustaf Daléns geniala uppfinningar: AGA-klippen, Dalén-ljuset,
solventilen och AGA-massan som tillsammans gav tillförlitlig drift av fyrarna
och en säker hantering av acetylengasen. Gasen hade emellertid en kostnad
som tärde för Kungliga Sjöfartsstyrelsen.
Dessutom hade kostnaderna för personal rakat i höjden till betungande nivå.
Till detta kom arbetsmiljön. Att halka
omkring på slippriga klipphällar och
bära de tunga gastuberna var en prövning. De hade en vikt av 60-120 kg, en
börda som var tung även delad på två
starka män. Sammantaget fanns alltså all
anledning att söka alternativ till acetylen
för drift av alla dessa fyrar.
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Ritning till fyren Tegelhällan försedd med
lokal atomdrift.
Arkiv SSI

Alternativ till acetylen

Ett alternativ, som i realiteten inte var
ett alternativ, var att dra elkabel från
land till alla fyrar. Risken för kabelbrott
fanns alltid. Visserligen kunde man ha
AGA-ljus som reserv, men då slapp man
ändå inte byte av gastuber. Till en hög
kostnad i elkablar hade man ändå inte
löst problemet. Kombinationen solpanel
och ackumulatorbatteri var ännu inte så
långt kommen att den var ett alternativ
att räkna med. Torrbatterier kunde bara
användas som tillfällig reserv. Vindgenerator hade man bara provat i ett par
fall.

Såsom i rymden, så och på jorden

Då dök en annan möjlighet upp. Vid
denna tid hade atomkraft vunnit insteg
i det civila samhället. Och inte bara där

RIPPLE-6, isotopgeneratorns huvuddelar.
Arkiv SSI
1) Bränsle, två cylindrar strontiumtitanat, ett keramiskt värmehållfast material
innehållande betastrålaren Sr-90. Temperatur 260 grader. Elektrisk uteffekt 1 watt.
2) Kapsling i stål som hindrar det mesta av radioaktiviteten.
3) Termoelement som omvandlar värmen till elektricitet. Temperatur på utsidan 60
grader. Verkningsgrad 3%.
4) Värmeisolering.
5) Strålskydd i utarmat uran omgivet av ett andra lager stål.
utan även i rymden. För färder långt från
solen kunde man inte använda solenergi.
Ljuset var för svagt. Kapseln fick bära
med sig en egen ”apparat” som gav tillräcklig energi. Den behövdes för drift av
utrustning och detta under en tid av flera år. Detta löstes med den inneboende
energin i en radioaktiv ”klump.” Värmen
från sönderfallet omvandlades till elektricitet med hjälp av en termostapel.

Radioaktivitet blir elektricitet

Den kallas även isotopgenerator. Isotop
därför att en radioaktiv isotop sönderfaller och skapar värme. Generator därför
att värmeenergin omvandlas till elektrisk energi. Principen är enkel – inga
rörliga delar, inga höga temperaturer.
Men verkningsgraden är låg, bara någon

procent. Principen är även känd som
Pelletier-element och används idag för
kylboxar för fritidsbruk. Beroende på
hur polerna vänds blir det inuti boxen
antingen varmt eller kallt. Och alltså
omvänt – om ena ”änden” värms mer än
den andra genereras en elektrisk spänning som kan driva utrustning.

Tre referensinstallationer

Det
engelska
atomenergiorganet
UKAEA (United Kingdom Atomic
Energy Authority) hade nu utvecklat en
sådan för civilt bruk. Man träffade avtal med det engelska Trinity House, det
danska Fyrdirektoratet och den svenska
Kungliga Sjöfartsstyrelsen. I England
skulle den driva en fyr vid Dungerness.
I Danmark kom den att driva fyren
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Asnaes. I Sverige kom den att placeras
i fyren Tegelhällan. För Sveriges och
Danmarks del skulle isotopgeneratorn
lånas ut och inom 5 år återlämnas till
UKAEA.

Snudd på underhållsfritt

Dessa tre fyrar skulle fungera som referensanläggningar och reklam för andra
installationer. Man ville visa att detta
var en lämplig energikälla för fyrar och
andra navigationshjälpmedel. Underhållet skulle inskränka sig till ett enda besök per år och som egentligen bara gick
ut på byte av fyrljusets glödlampa mot
tidigare 3-4 besök per år med gas. Med
andra ord - det nya var snudd på underhållsfritt!
Isotopgeneratorn kallades RIPPLE-6
(Radio Isotope Powered Pulsed Light
Equipment). Till det yttre var den en
300 kg tung stålklump med längd 63 cm
och diameter 25 cm. Inuti fanns strålkällan Sr-90, det vill säga isotopen strontium 90. Den utgjordes av en sintrad
keramisk ”klump” bestående av strontiumtitanat (SrTiO3). Det har 2080 graders smältpunkt. Strålningen var skärmad till en ofarligt låg nivå på utsidan.
Den var kapslad med 6,5 cm utarmat
uran och två lager stål av en mycket
motståndskraftig, rostfri kvalitet. Termisk effekt 60 W. Elektrisk effekt 1 W.
Systemspänning 12 V.

Utredningar

Innan försöket började, gjordes omfattande undersökningar av strålsäkerhet,
riskbedömningar och uppskattningar av
värsta tänkbara scenarier vid tillgrepp,
skadegörelse, olyckor och katastrofer.
Ansvarsfördelningen var sådan att den
engelske tillverkaren ägde och lånade ut
apparaten och om så skulle bli aktuellt
även stå för underhåll och bärgning vid
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påsegling eller annan olycka. Sjöfartsrådet Lennart Hallengren var ansvarig föreståndare från Kungliga Sjöfartsstyrelsen. Byrådirektör Carl Gustaf Hjertberg,
chef för fyr- och elektrobyrån, var den
som höll i ärendet.

Tegelhällan i Sverige

1967 byggdes fyren Tegelhällan i Stockholms skärgård på det södra av de två
skären Tegelhällorna. 350 m bort låg
Stavsnäs vinterhamn. Fyrhuset stod på
en sockel av betong på en bergklack som
stack upp c:a 1,5 m över vattenytan.
Fyrhuset var i standardutförande och i
plåt. Det var försett med kraftiga lås och
skyltat.
Försöket med isotopgenerator pågick
åren 1967-1977, alltså flera år längre
än vad som ursprungligen var planerat.
Resultatet var gott. Skälet till att det
upphörde var att det nu fanns alternativ
teknik med jämförbar kostnad för service
men med lägre kostnad för investeringen
– solpanel med ackumulatorbatteri. Därmed blev Tegelhällan den enda fyr i Sverige som till 100% haft atomdrift. Övrigt
som matats med el från det allmänna
kraftnätet hade cirka 50% atomdrift,
motsvarande den andel elenergi i Sverige, som kom från kärnkraftverken.

En parentes

Danmark genomförde sina försök åren
1967-1972. I bland andra fyrarna Domesnäs (i nuvarande Lettland) och Hanhipaasi i Ladoga använde Sovjet intern
atomdrift. 1994 ersattes atomdriften av
Domesnäs med solpaneler.
Atomdrift av fyrar blev en parentes i
teknikhistorien.
Artikeln baseras på fakta från SSI (Statens Strålskyddsinstitut) och andra källor.

Faro de Igueldo
Ulf Wade Andersson

I november 2016 besökte jag San Sebastian som ligger i Baskien i norra Spanien.
På baskiska heter staden Donostia. San
Sebastian lockar turister med härliga
stränder och gastronomiska upplevelser.
Den baskiska kuststaden är en av världens bästa matstäder. Här finns hyllade
gourmetrestauranger som Arzak, Akelarre och Maugaritz, men även barer
med ett rikt urval av pintxos, som är Baskiens motsvarighet till tapas.
Mitt i staden ligger La Concha,
(Snäckan) som är en av Europas finaste
citystränder. De höga Atlantvågorna som
slår in mot stranden har också gjort San
Sebastian känd som en av de hetaste
surfstäderna på Iberia-halvön. Surfarnas
favoritstrand heter Zurriola Beach och
ligger i den östra delen av staden nära
Mount Ulia.
I väster ligger Mount Igueldo och där
står det pampiga fyrhuset Faro de Igueldo. För att komma dit tog jag buss 16 som
går längs strandpromenaden. Den kvinnliga busschauffören visade stor vänlighet
och gav mig tips på hur jag skulle ta mig
nära den svåråtkomliga fyrplatsen. Vägen

dit upp var vid tillfället tyvärr avstängd.
Jag hoppade av bussen vid Plaza del Funicular och tog därifrån bergbanan upp till
äventyrsparken, Parque de Atracciones.
Från denna plats hade jag en fantastisk
utsikt över staden och de långsträckta
stränderna. Jag kunde också ta mig nära
fyrhuset och ta en bild.
Mount Igueldo har varit fyrplats
sedan 1700-talets mitt, men det fyrhus
som står där nu byggdes under åren
1854-55.
Jag fick gott om tid att utforska den
pittoreska staden som 2016 var kulturhuvudstad i Europa.
I kongresshallen pågick en Internationell Film Festival och på den vackra
Victoria Eugenia-teatern bra program
varje kväll. San Sebastian har även många
fina skulpturer, som finns utspridda runt
om i staden och i skulpturparken Chilida Lekus. Några av de mest kända skulpturerna är Peine del Viento (Vindkammen), Construcción Vacia (Den tomma
strukturen) och Sagrado Corazón (Det
heliga hjärtat). Konst på öppna platser,
tillgängligt för alla och envar.
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Prinsessa på grund
Britt-Marie & Per Sjögren

Söndagsmorgonen den 31 januari
1971 var klar och vindstyrkan
endast 5 m/s.
Vakthavande
fyrmästare
Ivar
Kyhlberg på Kullens fyr hade just
intagit sitt morgonkaffe och spejade
som vanligt över havet. En ny dag
grydde och såg ut att bli lugn.
Han visste ännu inte att denna
morgon skulle bli en av hans mer
minnesvärda.
Ett ljus närmade sig snabbt. Färjan mellan Oslo och Köpenhamn passerade fyren dagligen, men den här morgonen var
det något som inte stämde. Skulle hon
inte vika av snart? Fyrmästaren reste sig
upp ur sin stol: Vad i all sin dar??
Friden bröts, först av fartygets tjutande sirener och slutligen av ett fruktansvärt brak. Kl var 5.32 och den danska
Oslofärjan Prinsesse Margrethe med tre
man på bryggan brakade med hög fart
rätt in i yttersta spetsen av Kullabergs
udde, alldeles invid lilla fyren Kullen
Västra, bara 330 m från Kullens fyr.
Fyrmästaren trodde knappt sina
ögon. En nästan 20 m hög Oslofärja stod
stadigt på grund strax nedanför fyren
rakt under honom.
Några minuter senare kom en styrman klättrande uppför berget och bad,
efter att ha hämtat andan, om att få låna
en telefon. -Han kunde inte svara på några frågor, han var väl chockad, berättade
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Kyhlberg senare i TV-nyheterna framför
ett av fyrens höga fönster mot havet.
Ingen av de 453 passagerarna eller 125
besättningsmännen skadades allvarligt och
efter några timmar kunde de alla evakueras till färjan Kärnan från Helsingborg.
Sjöförklaringen två dagar senare visade
att både rorgängaren och utkiken förgäves
under nästan 10 min försökt få överstyrman Poul Axel Larsson att byta kurs.
-Vi går för nära Kullen!! skrek de.
Larsen bara stirrade stumt genom kikaren utan att reagera. Först fyra min innan
kraschen vaknade han till med ett ryck
och gav sin order: -HÅRT STYRBORD,
FULL FART BACK! Men det var för
sent, färjan på 8000 ton med 19 knops
fart gick inte att stoppa.
Med tjutande sirener kunde de tre på
bryggan, med skräckfyllda ögon och under
fyra oändligt långa minuter, bara hjälplösa
se katastrofen komma allt närmare. Färjan
rände nästan 10 m rätt upp på urberget.

M/S Prinsesse Margrethe på Kullahalvöns spets. Stödfyren Kullen
Västra ses till vänster i bild nedanför färjans för.
Överstyrman Larsens slutord vid förhöret blev: -Jag vaknade upp och såg en
hemsk syn av klippor och en fyr, och sen
small det! -Det var som om själve djävulen grinade mot mig igenom vindrutan!
Sjöförhöret visade att Larsen fått
total blackout och minnesförlust från kl
4.07 när han gick på vakten till 5.32 när
kollisionen var ett faktum. Han intygade
att han under lördagen endast druckit
en snaps till lunch samt två öl och två
snapsar till det varma leverpastej-smörrebrödet kl 20.30.
Kapten Jörgen Hertz upptäckte direkt efter kollisionen att positionsloggboken var tom från kl 4.07! Inte någon
av loggpunkterna var ifyllda och kapten
Hertz kunde bara konstatera att ingen
rimlig förklaring fanns till olyckan. Alla
fyrar längs västkusten lyste klart och fint!
Några timmar senare upptäckte kaptenen
att Larsen fyllt i loggboken i efterhand.
Vid konfrontation fick Larsen återigen
minneslucka om hur detta hade gått till.
Fyrmästare Kyhlberg intygade att normalt skall Oslofärjan passera Kullens fyr
med nästan 1 sjömil (1852 m) tillgodo.
Överstyrmannen friades från ansvar
enligt dansk strafflag, men fick sparken

och dömdes till 60 dagars fängelse enligt
dansk sjöfartslag för ”bristande ansvarsmedvetenhet” och 1 års yrkesförbud.
Händelsen blev en stor nyhet, många
ville med egna ögon se vad som hänt och
Kullen ägnade sig väl för en söndagsutflykt. Höganäspolisen hade fullt upp
med att dirigera de upp mot 10 000
bilar som ringlandes längs landsvägarna
vallfärdade till Kullen.
Redan samma dag kunde dock färjan
dras loss och föras till varv i Fredrikshavn.
Styrpropellern och 20 meter av förskeppet var förstörda. Reparationen av den
då fjorton år gamla båten landade på 7
miljoner danska kronor.
Trots allt hade Poul Aksel Larsen tur
i oturen: Färjan hade glidit rakt upp längs
en jämn stenslänt. Hade den gått in snedare hade sidan rivits upp och färjan troligen sjunkit. Hade den gått på grund 10
m längre söderut hade man ränt rakt in
i en tvär klippvägg. Under natten till tisdagen blåste det upp till storm som hade
gjort fartyget till vrak om det legat kvar.
1971 var det straffbart för besättningsmän att ingripa om befälet ansågs
ha förlorat kontrollen över sitt fartyg.
Sjölagen är numera ändrad.
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Väderöbod 150 år 2017 - Fyrplats sedan 1867
Föreningen Väderöbod

Väderöbod anses vara den ensligast belägna fyrplatsen i Sverige.
Fyrplatsen ligger på en av de yttre
öarna i sydvästra Väderöarkipelagen. Ögruppen omfattar en c:a
10 km lång rad av öar och skär
och skiljs från den inre skärgården av Väderöfjorden, 5 km bred
på det smalaste stället. Fyrplatsen
ligger c:a 15 km väster om Hamburgsund och Fjällbacka.

Väderöbods fyrplats från luften.
Foto: Okänd

Väderöbod, ”Värö Bu” eller bara ”Bue”,
har fått sitt namn av att en del av ön i
vissa vinklar ser ut som ett stort hustak
- en bod.
Väderöar kallas ofta sådana öar som
ligger så långt bort att ljusbrytning eller reflektion i luftlagren gör att öarna
ibland ser ut att ligga över horisonten
- uppe i vädret. I sydvästlig vind rul�lar sjön in utan att brytas av Norge eller
Danmark.

Före fyren
År 1807 skrev chefen för västra lotsdistriktet, C.J. Hierta till sina överordnade:
”Till rättelse för Sjöfarande borde nödwändigt vara någon Känning på Sydwästra
Wäderön, kallad Wäderö-Bod, såsom
MellanStation emellan Koster och Sälö,
och kunde bestå uti några Tunnor Kalkrappning på Sjösidan af den lilla kulle
derpå finnes.”
Men inga åtgärder företogs och 1840
visade riksdagsledamoten Carl Olof
Hegart på att den svenska kusten ännu
till stora delar var mörklagd, vilket ställ30

de till stora problem för sjöfarten: ”mellan Marstrands Fyr och Norrige icke finnes någon Båk, och i saknad deraf olyckor
ganska ofta inträffa”.

Fyrarna
År 1866 togs beslut om att en Heidenstamsfyr skulle byggas på Väderöbod. Den
ersattes 1964 av en betonggjuten helautomatiserad fyr. År 2008 bedömde Sjöfartsverket att fyren inte längre fyller någon
funktion för handelssjöfarten och beslutade att avveckla verksamheten på ön.
•
•

•

Mellan åren 1866 och 2010 var fyrplatsen en av Sjöfartsverkets många
fyrplatser.
År 2010 fick Föreningen Väderöbod möjlighet att köpa fyren och
har nu även driftstillstånd så den
kan fortsätta att lysa.
Idag är fyren och fyrplatsen fortfarande ett känt sjömärke för fritidssjöfarten och ett utflyktsmål för
kultur- och naturintresserade personer från hela Sverige.

Gamla fyren - Heidenstammaren 1867 - 1964

Ritningen godkändes, ”gillades”, av B von Platen på Stockholms Slott 27 februari 1866.

Originalritning

Fyren som byggdes 1866-1867 blev så
den andra av Heidenstam-typ på västkusten. Den restes på södra delen av ön
och fick en sammanlagd höjd över havet
på 32 meter.
Modulerna till fyren hade tillverkats
vid Jaques Larssons Faktori i Stockholm
och transporterades sedan till ön där de
monterades under fyra veckor, sommaren 1867. Fyringenjör C.F. Carlsson blev
utsedd att övervaka bygget som fick en
budget på 109.000 Riksdaler.

Första ”fyringen” 22 september
Fyren tändes första gången 22 september 1867 och hölls tänd med hjälp av
lysolja, sedermera fotogen.

Den 23 september 1867 skickade fyrmästare C W Söderberg följande rapport till
chefen för västra lotsdistriktet:
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Taken på boningshusen är sedan 1902 belagda med skiffer, medan uthusen har papptak

Vykort: Fotograf Almqvist.

Boningshusen på Väderöbod

Hamnarna

Husen uppfördes under sommarmånaderna 1866-1867 och fyrpersonalen och
deras familjer bodde där fram till 1965.
Under tidigt 1900-tal bodde c:a 25
personer, barn och vuxna, på ön och då
fanns här även en ”lotsbarnsskola” med
egen lärarinna. En var Blenda Waldner
(f. 1886). Föreningens nya båt är döpt
till Blenda efter den, vad vi kan förstå,
populära lärarinnan. 1913 fanns sjutton
barn i varierande åldrar på ön.

Hamnfrågan på ön var ett ständigt bekymmer och löstes egentligen aldrig
tillfredsställande. Man var från början
tvungna att släpa upp båtarna på land
för att inte havet skulle slå sönder dem.
Provianteringsresorna i segelbåt in
till Fjällbacka kunde endast ske i gott väder. Ofta hände det att fyrpersonalen, då
de återkom, fick vända tillbaka eftersom
sjögången var så besvärlig att tilläggning
på Väderöbod inte var möjlig.

Fyrplatsen stängs
- bemannas inte efter 1965
Fyrplatsen avbemannades 1965 i och
med att den nya fyren blev klar och Sjöfartsverket överlämnade Väderöbod till
Naturvårdsverket. Byggnaderna lämnades i bästa skick av fyrpersonalen, men
under åren fram till 1979 då Föreningen
Väderöbod bildades, utsattes fyrplatsbebyggelsen för både förfall och vandalism.
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Nya tjänstebåten 1945 i östra hamnen/
Kranhålet.
Foto: H.C.

Det finns två hamnar på Väderöbod,
Bodhålet på västra sidan samt Kranhålet på öns östra sida. Så småningom fick
man olika typer av lyftinrättningar till
sin hjälp. Idag finns ingen kran kvar. De
nuvarande vågbrytarna i de båda hamnarna daterar sig till 1930-talet och är
nu i stort behov av upprustning.

Hamnarna - så här kan det se ut

Storm i Bodhålet

Fotograf: Okänd

I storm ligger man inte säker på Väderöbod. Bodhålet är grunt och ger skydd till
c:a 25-28 m/s. Är man där då kan man
bara hoppas att det inte blir värre. Det
går inte att ta sig ut.

Nya fyren 1964

Nya fyren.

Det nya fyrtornet, byggt 1964, är placerat på öns västsida och är ett betonggjutet 19 m högt torn i röd färg (fram till
1985, orange med svart bälte). Det står
14 m över havet. Lyshöjden är 32,5 m.
Från början hade den helautomatiserade fyren en lysvidd av sexton nm. Den
kompletterades sedan även med en Racon med karaktäristiken _ . _ . 30s.
Fram till år 2000 drevs den med
elektricitet via en 6 kV kabel från land
och hade en yttre fasadbelysning och ett
reservsystem med en acetylenfyr.
Från år 2000 ändrades energikällan
till enbart solceller. Då sänktes lysvidden till tio sjömil och fasadbelysningen
togs bort. Fyrkaraktären var ett blänk,
två sekunder långt, var åttonde sekund.
LFl WRG 8s.
Fyren på Väderöbod bedömdes år
2008 vara överflödig för handelssjöfarten och Sjöfartsverket beslutade därför
att släcka fyren och avveckla verksamheten på Väderöbod. Efter två års förhandling och myndighetskontakter fick
Föreningen Väderöbod den 15 september 2010 äganderätt och driftstillstånd
för fyren. Vi hade hela tiden haft målsättningen att fyren skulle fortsätta att
lysa.
I samband med övertagandet togs
RACON-systemet bort, glödlampan på
20 W byttes mot 6 W lysdioder, lysvidden ändrades till sex sjömil och de röda
och gröna sektorerna ersattes av runtom
lysande vitt ljus.
Fyrens nya karaktär är LFl W 8s 6M
vilket innebär ett två sekunder långt vitt
ljusblänk var åttonde sekund, synligt på
sex sjömils avstånd.

Foto: Magnus Blomstrand
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Utsikt från fyren.

Fyrplatsen idag
Föreningen Väderöbod har arbetat med
underhåll av husen sedan 1979 och med
fyren från 2010. Idag är det mesta i mycket gott skick och det finns inga tecken på
att engagemanget i föreningen minskar.

Fyrlivet
Det finns många historier om livet på
Väderöbod och om de umbäranden och
uppoffringar som personalen på fyrplatsen fick utstå för att säkra sjöfarten i den
riskfyllda arkipelagen. Den här artikeln
har mest handlat om fakta och teknik
och inte så mycket om människorna som
levde på ön. Det får (kanske) bli en annan historia.
Fyrpersonalen på Väderöbod c:a 1920:
Fyrmästare Gustaf Adolf Hult, fyrvaktare
Thorsten Waldner och fyrbiträdena Ragnar Hållberg och Wilhelm Hellström.
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Foto: Kjell Andersson

Ras Nungwi Lighthouse, Zanzibar
Henrik Leerhøy

Fyren Ras Nungwi från
sjösidan och från landsidan med sköldpaddscentret i förgrunden.

2015 semestrade jag i Tanzania och besökte då ön Zanzibar där jag fick tillfälle att
bese fyren Ras Nungwi. Fyren ligger på nordspetsen av ön Unguja norr om Zanzibar.
Fyren, som fortfarande är i drift, byggdes 1926, men en fyrplats hade redan
anlagts där 1881. Byggnaden är ett vitmålat fyrkantigt stentorn i 3 våningar försett
med en rödmålad lanternin med balkong runt om. Tornet är byggt rakt igenom
fyrmästarbostaden som ligger på bottenvåningen. Fyrens höjd över havet är 18 m och
ljusets räckvidd är 13 nm. Ras Nungwi som är Zanzibars äldsta fyrplats lever farligt
p.g.a. stranderosionen som förorsakat ett brant stup rakt nedanför fyren.
Eftersom man bara fick tillgång till själva fyren om man besökte sköldpaddscentret
gjorde jag detta. Ett intressant besök. Fiskare lämnar in sköldpaddor som fått större eller
mindre skador efter att ha fastnat i näten. De flesta kan efter behandling återvända till
havet. Man tar också ägg ur redena och kläcker fram på centret. Sköldpaddsungarna sätts
sedan ut i havet när de uppnått en viss storlek. Man hade tre arter av havsköldpaddor,
två växtätande och en som livnär sig på fisk och andra levande organismer.

En fullvuxen växtätande havssköldpadda och sköldpaddsungar framkläckta i centret.
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Boktips
Rule Britannia, Britannia rule the waves
- Englands, Skottlands och Irlands fyrar, nya böcker m.m.
När jag under drygt 10 år bodde och arbetade i London blev jag mycket förtjust i
fyrarna, den rika fyrhistorien och fyrarvet i England, Skottland och på Irland. Det
kanske inte är så konstigt för England har genom tiderna varit världens främsta
sjöfartsnation och har enormt många bevarade traditioner som man är stolt över.
I England finns Trinity House som grundades för mer än 500 år sedan och som
är världens äldsta ”Sjöfartsverk”, www.trinityhouse.co.uk. Högsta chef ”Master” är
Princess Anne som för några år sedan efterträdde sin fader Prince Philip.
I Skottland inkl. öarna Orkney, Shetland och Yttre Hebriderna heter ”Sjöfartsverket”
Northern Lighthouse Board, www.nlb.org.uk. Högsta chef ”Patron” är Princess Anne.
På Irland heter ”Sjöfartsverket” Commissioners of Irish Lights, www.cil.ie.
Studera dessa tre hemsidor noggrant så får du veta vilka fyrar som är öppna för besökare.
Det är också möjligt att bo på flera fyrplatser som ägs av ”Sjöfartsverken”, besöka Trinity
House huvudkontor i London och boka resor på deras stora fyrservicefartyg.
Jag köper ofta nya fyrböcker och har nyligen genom www.
bokus.com fått tag på två nyutkomna mycket intressanta,
läsvärda böcker på engelska om skotska fyrar nämligen:

Scottish Lighthouses an illustrated history

av Michael Strachan, Amberley Publishing, 2016, 133:-.
Boken, som är lättläst och rikt illustrerad, handlar om den
skotska fyrmyndigheten, landets fyrar, linser, fyrteknik,
fyrarna under världskriget, fyrpersonal, den kända fyren Bell
Rock uppförd av Robert Stevenson, m.m..

Scottish Lighthouse Pioneers, travels with Stevensons in
Orkney och Shetland, av Paul Lynn, Whittles Publishing,

2017, 271:-. Boken berättar historien om världens mest
kända fyrbyggarsläkt som i 5 generationer uppförde nästan
alla fyrar i Skottland. Fyrar, miljö och livet på alla Orkneys
och Shetlands öar beskrivs. Vi får följa Robert Stevenson
(1772-1850) som seglade från Skottland och besökte alla
öarna på Orkney och Shetland under en fyrinspektionsresa
som varade flera veckor 1814. Gäst på denna synnerligen
krävande och påfrestande seglats var Roberts vän Sir Walter
Scott (1771-1832) som skrev dagbok under hela resan. I
boken beskrivs även författaren Robert Louis Stevensons
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(1850-94) tankar och upplevelser när han besökte flera utsatta fyrar tillsammans
med sin fader fyrbyggaren Thomas Stevenson (1818-87).
Jag kan garantera dig många intressanta timmar och tankar när du läser dessa böcker
och studerar kartor över Skottland med alla dess öar och mäktiga fyrar. Besök dessa
länder på din semester för det blir en upplevelse för livet.
						Esbjörn Hillberg

Hållö – Fyrplats och turistparadis med anor
I maj, precis innan säsongstarten, gav Föreningen Hållö Fyr
ut en mycket informativ 32-sidig publikation. Den innehåller
många nytagna färgbilder och gamla fina svartvita foton, intressant text om öns geologi och utveckling samt naturligtvis
fyrplatsens historia, Gripen-tragedin, m.m.. På baksidan visas
en liten behändig karta som underlättar dina upptäcktsfärder
på ön. Förutom Föreningen Hållö Fyr (www.hallofyr.se) finns
ytterligare tre Hållösällskap: Utpost Hållö (www.utposthallo.
se), Föreningen Hållö Kapell (www.hallokapell.se) och Sällskapet Hållö Vänner (www.hallovanner.se).
Publikationen kostar 55:- inkl porto och du beställer den
genom att sätta in beloppet på bankgiro 656-6046, ange man och adress. Ev. info
Kjell Johansson, kjell.smogen@telia.com eller tel 0703-602519
						Esbjörn Hillberg
*****

Svenska Fyrsällskapets bokförsäljning
Svenska Fyrsällskapet har inlett ett samarbete med båttillbehörsföretaget Hjertmans
om försäljning av våra böcker. Inledningsvis omfattar samarbetet Fyrhandboken och
boken Och fyrarna fick lysa.
Vi kan med glädje konstatera att båda böckerna är mycket uppskattade av våra
läsare! Den försäljning vi hittills har gjort med egna interna krafter har också fört
med sig en hel del administration, som till vissa delar varit både omfattande och rätt
så betungande. Detta hoppas vi nu få hjälp med via en professionell försäljningsorganisation som Hjertmans.
Samarbetet med Hjertmans medför inte bara administrativ avlastning, utan kanske främst att nu på ett enklare sätt kunna göra böckerna tillgängliga även för en
bredare läsekrets. Böckerna kommer att kosta 150 kr, resp. 250 kr, inkl. moms och
kommer att kunna köpas såväl i någon av Hjertmans butiker i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Norrköping, Karlstad, Stenungsund och Helsingborg som på nätet via www.hjertmans.se.
Fyrar och hav hör ju intimt ihop. Böckerna kommer därför att ingå i Hjertmans
volymbaserade rabattsystem, och således vara rabattgrundande även vid köp av andra
båttillbehörsprodukter.
						Mikael Engqvist
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Faluddens Fyrplats 1867-2017
Ulf Schloss

År 1867 anlades fyrplatsen Faludden på Gotlands sydöstra kust. Tornet av järn som från
början var rött ritades av A.T. Gellerstedt. Det
är tio-kantigt, c:a 11 m högt utrustat med en
3.e ordningens trumlins (används fortfarande)
och en tvålågig moderatörlampa för rovolja.

Fyren under renovering.

År 1885 ersattes lampnäbben av en trelågig lampnäbb för fotogen och röda glas framför delar av linsen. År 1907 installerades luxljus samt en Lyths intermittentapparat med urverk och lod. I början av
40-talet installerades Dalénljus och 1964 elektrifierades fyren. Den ursprungliga linsen är fortfarande
kvar och utrustad med 2 x 1000 W lampor (reserv
60 W), klippapparat och fotocell.

År 1887 utrustades fyrplatsen med två Engström mistsignalkanoner som ersattes av
Mistsiren 1914 och av Tyfon 1940. Fyren automatiserades och avbemannades 1946.
1978 blev fyren Statligt byggnadsminne.
Fyrplatsen har tjänat sjöfarten i 150 år vilket
Svenska Fyrsällskapet år 2017 manifesterar med
denna minnestavla.
Fyren ägs numera av Fortifikationsverket och står
inom militärt skyddsområde. Genom att den är
Statligt byggnadsminne fick vi inte sätta upp minnestavlan på dörren in till fyren utan den kommer
att placeras alldeles utanför stängslet på en stolpe
i rostfritt stål.
Fyren är nu under renovering med bl.a. nya lanterninglas genom Fortifikationsverkets försorg
och kommer, med benäget bistånd av Jan Ströberg och Bengt-Erik Lindholm från Fyrtillsyn
Gotland, förses med en 10 W tvåfilament lampa,
klippapparat och fotocell i den befintliga linsen
och ge en räckvidd på c:a 8-10 nm med en karaktär ISO 2s.
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Jan Ströberg och Bengt-Erik
Lindholm med minnestavlan.
Tavlans slutgiltiga placering blev
utanför det omgivande staketet.

3:e ordningens dia 1000 mm trumlins med en AGA ljusväxlare bestyckad
med 2 st 1000 W, 120 V lampor med en 2X60 W tvåfilamentlampa som
reserv.
* * * * *

Ny båtförbindelse - Söderarmslinjen 2017
P.g.a. Blänkets utgivningsdatum kommer informationen väldigt sent men det kan
ändå vara värt att veta inför Internationella Fyrdagen och inte minst inför 2018 att
det finns en båtförbindelse till Söderarms fyrplats ute i yttersta havsbandet. Båtlinjen
utgår från Kapellskär till Söderarm onsdagar och torsdagar under vecka 27 – 31, d.v.s.
hela juli och första veckan i augusti. Båtlinjens avgångstid är anpassad till anslutande
båttrafik från Stockholm och busstrafik från Norrtälje, all information och tidtabeller
finner du på www.roslagen.se/249487/Soderarmslinjen-2017/.
Biljetter bokas hos Visit Roslagen, www.roslagen.se, tel. 0767 650660 eller på
Turistbyrån i Norrtälje. Pris 320 kr/person Kapellskär - Söderarm t.o.r.
Vill du fira Internationella Fyrdagen den 20 augusti ute på Söderarms fyrplats så
finns all nödvändig information vad beträffar program, tidtabeller och priser på
www.soderarm.com.
						Redaktören
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Porkkala Kallbåda fyr i Finland
Raoul Malmcrona (Foto ur familjealbumet där ej annat anges)

Kallbåda fyr färdigbyggd 1920.
Ur Seppo Laurells bok

Min far Ragnar Börgesson/Malmcrona
var född i Malmö 1883. Han gick där på
Tekniska Yrkesskolan. Han blev byggnadsingeniör och med det nya materialet armerad betong som specialitet. Han
arbetade först för byggnadsfirman Kry-

ger och Toll med Estoniateatern i Reval
och sedan på deras kontor i Helsingfors
År 1919 bildade han och en kompanjon firman AB Betongkompaniet OY.
Året efter fick de i uppgift att bygga en
fyr på skäret Kallbåda 6,5 nm söder om
den gamla Rönnskärs fyr. Den skulle visat sista vägen in mot Sveaborg och Helsingfors men den låg för långt inomskärs.
Det var den första finska fyr som
skulle byggas i armerad betong. Vem
som ritade fyren har jag inte kunnat få
reda på. Konstruktionsritningarna gjorde
säkert min far. Om man byggde på löpande räkning eller om man lämnat anbud vet jag inte. Jag vet bara att firman
inte gick omkull trots de svårigheter det
blev. I familjen lever berättelse om hur
besvärligt bygget var. Vi har också kvar
bilder från bygget.

Bygget med de resterande formarna för betongen.
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Bilden visar vattenståndet vid bygget.

Fyrbygget
Här följer ett utdrag om fyrbygget ur
Seppo Laurells bok ”Suomen Majakat
Finska fyrar Finnish lighthouses” 1999:
”…arbetet påbörjades på våren 1920…
Byggnadsarbetena på den lilla klippan
som vågorna spolade över redan vid liten
sjögång blev svåra och mödosamma… En
gång spolade sjön bort allt byggnadsmaterial … Under hösten var byggnadsarbetarna isolerade från omvärlden i mer än
en veckas tid. Mat och dricka tog slut. Det
löstes genom att tunnor med förnödenheter
sjösattes i lovart. De kunde fångas av de
nödställda…. Fyren stod ändå färdig i slutet av året och kunde tändas i december.”
Enligt familjetraditionen blev man av
med allt material inte en utan två gånger.

Den nedersta av fyrens tre våningar. Man
ser de tjocka betongmurarna runt innerbyggnaden.
Ur Seppo Laurells bok

Min far Ragnar på en av Sjöfartsverkets
båtar med tjänstemän därifrån på var sida.

Fyrens placering på skäret Kallbåda.

Fyrpersonalen med barn fotograferade vid
fyren 1930. Det var tre familjer.
Ur Seppo Laurells bok

Ur Seppo Laurells bok
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Kallbåda fyr 2015
Fyren var fortsatt bemannad under Vinterkriget och under Fortsättningskriget.
Då fanns där också en luftobservationsgrupp.
Efter krigen låg den inom det Porkkalområde som man var tvungen överlämna till sovjetstaten. När området
återlämnades 1955 var fyren inte i sådant skick att man kunde bo där. Personalen inkvarterades vid den gamla
Rönnskärs fyr.
Nu är fyren helautomatiserad. Man
flyger ut med helikopter när det behövs.
Man ser fyren när man går till eller från
Helsingfors med Viking line eller Silja
line.
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Sommaren 2015 besökte ett barnbarn
till Ragnar i segelbåt familjens tidigare
sommarställe i skärgården mellan Helsingfors och Borgå. På hemvägen seglade
hon förbi fyren och fotograferade den.

Följ med på en unik specialdesignad
Fyrkryssning i Kroatien under september 2018
Du har nu chansen att få en
unik fyrupplevelse. Förra hösten
var Ulla och jag på en mat- och
vinresa i Kroatien. Resan arrangerades av den svenska researrangören Krores, www.krores.se.
Vi besökte även en ö och såg på
avstånd några större fyrar så jag
frågade reseledaren om det inte
fanns resor så att man kunde
besöka öar med fyrar. Svaret var
nej, så efter hemkomsten kontaktade jag ägaren av Krores och
föreslog att de skulle ordna en
båt som man bodde och åt på
medan man kryssade runt och gick i land på olika fyrplatser i Kroatien under en vecka.
De tände på idén, men båtar kräver lång framförhållning och därför har de planerat en resa med specialdesignat upplägg till hösten 2018. Morgonflyg med Ryanair
från Göteborg till Zadar 16/9 och återresa från Split till Göteborg med kvällsflyg
23/9 med Norwegian. Vi får ha 20 kg incheckat bagage och 8 kg handbagage. Vårt
fantastiska 31 m långa fartyg ”Secret of the Sea” är ett av Adriatiska havets finaste,
mycket välutrustat och helt färdigrenoverat 2017. Det har 9 dubbelhytter med riktiga sängar och luftkonditionering. Vi besöker 9 fyrplatser och äter frukost, lunch
samt flera middagar ombord (mycket fin meny). Vi planerar även att göra besök och
sightseeing på intressanta platser på fastlandet, kanske delta i vinprovning samt äta
2-3 middagar i land. Resan inkl. flyg, busstransfer, fartyg, helpension med sovplats i
dubbelhytt, guidning, fyrbesök, m.m. kostar 28.890 kr. per person
Då vi endast kan vara 18 deltagare vill vi att du
som är intresserad snarast anmäler detta till undertecknad så kan jag sända dig en mer detaljerad resebroschyr. Om du har några praktiska
frågor om själva resan efter att ha läst broschyren skall du maila eva@krores.eu. Vi måste få
en definitiv anmälan senast 1 september 2017.
När vi har bekräftat att det finns plats för dig
måste du snarast betala in anmälningsavgiften
8.000 kr per person. Slutbetalningen 40 dagar
före avresan.
Esbjörn Hillberg, tel. 031-972148
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Fyrskeppet Almagrundets Vänner
Håkan Arkeby (sekr. i föreningen)

Föreningen ”Fyrskeppet Almagrundets Vänner” bildades den 9 november
2015. Några av de viktigaste frågorna som behandlades i starten var:
Planering inför mottagande av skeppet, skadeläget vid ankomsten till Gävle,
avtal mellan fartygets ägare och föreningen, ekonomi och medlemsvärvning
och hur vi skulle informera om att vi fanns. Mats Wiberg blev vår ordförande.
Inledning

Om vi återvänder några år i tiden och
berättar om hur den här historien började för vår egen del. Vi vill först och
främst rikta ett stort och varmt tack till
Knuth Borg som på ett generöst och
välvilligt sätt rustat Almagrundet till ursprungligt skick och aktivt tagit del av
det fortsatta arbetet i hemmahamnen
Gävle. En lång resa, som kantats av åtskilliga hinder, både rent administrativt
men även senare i fartygets rätta element – till sjöss.

En mödosam väg

I slutet av år 2008 stod det klart för vår
ordförande Mats Wiberg, att det fanns
ett intresse från fartygets ägare Knuth
Borgs sida, genom hans bolag Swecox
AB, att Almagrundet skulle kunna bli

föremål för en ”hemresa” till sin födelsestad, Gävle. Där löpte hon av stapeln
redan år 1896. Då var det rätta namnet
Almagrundet No 2:b
Föreningens interimsstyrelse skickade en skrivelse till Gävle kommun i mars
2009 med en förfrågan om det kommunala intresset för att återbörda henne till
hemmahamnen. Det visade sig att intresset inte stod på topp. Efter drygt två
års väntan gjordes en ny framställan och
efter ytterligare något år togs ärendet
upp av kommunfullmäktige som i juni
2012 beslutade att: ”Om någon privat
aktör tar på sig det finansiella ansvaret så
kommer kommunen att ställa sig positiv
till det och vara behjälplig med placering
av fartyget Almagrundet. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.” Så var då
Almagrundet delvis i hamn.

Tjänstgöringsplats/Förankrad

Period

Almagrundet

1896 - 1912

Kopparstenarne

1914 - 1916

Reservfartyg utan tjänstgöring

1917 - 1926

Hävringe

1927 - 1951

Malmö Redd

1952 - 1969

Suellkanalen, Malmö - vid kaj

1969 - 1989

Mälaren, Västerås

1989 - 2015

Gavleån, Gävle - vid kaj

2015 -
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Fyrskeppet Almagrundet under bogsering till Gävle.

Skeppets historik

(se Blänket 2015:4 Fyrskeppet No 2b
”Almagrundet” av Mats Wiberg)
Skeppet har tidsmässigt varit med om en
mycket lång seglats sedan sjösättningen i
Gävle år 1896, då hon färdigställdes till
en kostnad av 66.519 kronor och 11 öre.
Hon tjänstgjorde sedan vid följande stationer alternativt låg i s.k. malpåse.
Efter pensioneringen drogs skeppet
in för gott och blev liggandes i i Suellkanalen i Malmö i närmare 20 år för att
därefter bogseras upp till Västerås hamn
1989 för att genomgå en totalrenovering
till det skick hon nu befinner sig i.

Dramatisk hemresa

Bogseringen påbörjades i Stockholm den
12 oktober 2015 efter en slutlig ”uppsnyggning” inför Gävleresan. Efter 5
timmars stark sjöhävning ”tappade” bogserbåten fyrfartyget i Stockholms norra
skärgård. En något för kort bogserlina
stod inte pall för de starka vindarna och
brast. Vid flera försök att koppla fartyget, skadades båda sidors brädgång och
det uppstod stora skrapskador på babords sida. Det blev även mindre skador
på bogspröt och de båda livräddningsbå-

tarna. Fartygen anlände till Eggegrund
klockan 23.00 den 13 oktober. Då övertog en annan bogserbåt från Gävle hamn
och drog in skeppet till Engesberg under
natten. Onsdagen den 14 oktober anlände Almagrundet klockan 09.30 till sin
slutliga kajplats i Gavleån under pompa
och ståt. Efter 6 års väntan!

Reparationer och nyanskaffningar

Så snart vädrets makter medgav att reparationsarbeten och kompletterande
monteringar kunde göras, påbörjades
dessa arbeten. Målningsarbeten utfördes
på skrovet och två landgångar tillverkades genom tacknämliga sponsorinsatser
från TP Industrimålning och Alderholmens Svets. Skeppet saknade vid ankomsten till Gävle sin förliga mast då
den inte var färdigställd, men den kom
på plats under sensommaren.
Under hela sommaren 2016 utfördes
löpande underhålls- och reparationsinsatser av Pelle Karlsson, Dick de Jager
och Magnus Lagerqvist. Två lastbilstransporter från Ystad och Västerås anlände
med reservdelar. Framför allt för kommande förbättringar.
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Stöld och skadegörelse
Trots anskaffning av bra larmanordning,
drabbades vi av stöld vid två ”oväntade”
besök som innebar förlust av 16 värdefulla vingmuttrar i mässing, 3 ljusstakar och
en sönderbruten dörr. Polisen lyckades
dock via en observant uppköpare, återlämna 12 stycken av de fina muttrarna.
Turist- och utställningsverksamhet
Under sommaren 2016 kunde vi glädjas
åt ett fantastiskt stort intresse för skeppet
med totalt 3.754 besökare vid kaj eller
ombord, som vid 44 olika tillfällen fått
en lektion om hur det var att arbeta på
ett fyrskepp på 1800 – 1900-talen. Fyra
av de populära kommunala stadsvandringarna gick till Almagrundet. Dit kom
drygt 200 personer vid det första tillfället.
Vid ”Hamnens Dag” ute i Fredrikshamn,
svarade ledningen för Gävle Hamn för att
bogsera ut fyrskeppet för allmän beskådan. Vår ordförande, Mats Wiberg, höll
nästan inte på att komma hem den dagen
efter ett enormt stort intresse.
TripAdvisor – marknadsföring på nätet
När alla puzzelbitar fallit på plats med
vår egen hemsida, e-postfunktioner och
en fast adress/förankringsplats i Gavleån,
hade alla bestämmelser uppfyllts för att
få lägga ut fartyget som ett museiföre-

mål på den världsomspännande WEB-sidan TripAdvisor. En fantastisk möjlighet
för oss att kunna marknadsföra fartyget
som ett intressant besöksobjekt i princip
över hela världen.
Kommande verksamheter 2017
I oktober 2016 täcktes större delen av
Almagrundet med presenningar som
skydd för väder och vind. Våra duktiga
”reparatörer” hade dessförinnan upptäckt att vatten rann ner i utrymmen
under akterdäck. Det visade sig vid en
närmare inspektion, att virket inte stod
emot regnvatten eftersom nåtningen
visade på sprickbildningar. En gissning
från deras sida var att virket inte varit
tillräckligt torrt innan det lades på. Därför kommer den delen av däcket att genomgå en omfattande renovering under
2017. En el-toalett skall kunna monteras
och en specialspis ersätta befintlig mikrovågsugn genom ägarens försorg.
Medlemsutveckling
Föreningen har haft en relativt gynnsam
medlemsutveckling. I samband med våra
visningar, har besökare försetts med inbetalningskort, som resulterat i att vi vid
årsskiftet 2016/2017 kunnat redovisa
161 personer/familjer och ett antal privata företag, som även blivit sponsorer.

Almagrundet vid
kaj i Gävle hamn.
Många ville se fartygets hemkomst.
De uppkomna skadorna på bordläggningen syns tydligt.
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Eggegrund som modellfyr

Skickar en bild på en modell av Eggegrunds fyr utanför Gävlekusten.
En granne till mig fick den i födelsedagspresent sommaren 2016.
Fyren är helt i rostfritt stål och försedd med fast sken. Den är 2,10 m hög och
har en diameter på 25-30 cm.
				Insänt av Håkan Arkeby
				Föreningen Almagrundets Vänner i Gävle
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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 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.

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:-)

Fyrböcker utgivna av Svenska Fyrsällskapet
För att öka tillgängligheten i Sverige och delvis minska vårt administrativa arbete
säljs hädanefter våra mycket populära böcker enbart direkt av Hjertmans i deras 10
butiker i Sverige och via deras hemsida www.hjertmans.se (se sid. 37).

Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 bilder, hård pärm,
ISBN 978-91-85581-77-1, pris 250:Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar,
ISBN 978-91-975819-1-2,pris 150:-

Adressändringar anmäls till Ulla Hillberg, ulla@hillberg.com eller tel.

031-972148.
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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
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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.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Britt-Marie Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0431-27272
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.
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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

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
Revisor
Rev.suppl.

Olle Gunnarsson, Krabbes väg 23 6 tr, 432 52 Varberg, tel. 0705-680831
Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 0733-977391
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

Medlemsavgifter 2017
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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Fyrskeppet Almagrundet
Foto: Gunnar Boman

