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Ordförandens sektor
Fyråret fram till slutet av augusti har varit otroligt blåsigt vilket har förhindrat en hel del fyrbesök för flera
av oss. Själv kom jag inte ut till fyrplatserna Svenska
Högarna, Svangen och Väderöbod. P.g.a. hård vind eller kanske främst hög sjö gick det inte att angöra dessa
platser. Gissa om jag var besviken speciellt som jag
aldrig har varit på Svenska Högarna och Svangen. En
annan ö som jag inte har besökt är Gotska Sandön
men annars har jag satt min fot på alla f.d. bemannade fyrplatser. Livet är verkligen
fullt av besvikelser men det kanske är bra då jag fortfarande får drömma om dem.
Vädret drabbade även många under den internationella Fyrdagen/helgen. Det kom
c:a 13.000 besökare vilket jämfört med andra länder är en mycket hög siffra men
betydligt färre än förra årets c:a 17.500. När man är intresserad av fyrar kan vädret
vara både en positiv och negativ faktor som vi får leva med och inte kan påverka.
En negativ faktor som vi aldrig kan påverka är hur Postnord distribuerar Blänket till
er alla. Vi får tidningar i retur med meddelanden på som: Okänd, Avflyttad, eller
inget meddelande alls. Jag ringer samtliga medlemmar som posten tror har flyttat
och den senaste gången visade det sig att på alla tidningar som vi fick i retur stod det
faktiskt rätt adress!!! Vilken tillförlitlig service Postnord har. Servicen blir sämre och
de höjer portot. Det kostar även att posta alla returtidningar igen. Fantastiskt vilken
organisation. När man ringer dem får man efter lång väntan ett besked att de skall
utreda saken. Vi vill inte ha utredningar och ursäkter som utmynnar i intet utan en
effektiv distribution. Det värsta är kanske att man inte litar på dem. Man tror att de
inte vet vad de gör och kanske t.o.m. slänger vissa brev i stället för att försöka dela ut
dem. I så fall får vi inte veta om medlemmar får vår tidning eller ej trots att vi betalar
Postnord. En medlem som inte får sin tidning kanske slutar. Jag vill därför uppmana
alla medlemmar, som misstänker att de inte har fått en tidning att kontakta undertecknad så sänder vi ett ex.
Blänket kommer ut 4 gånger årligen: c:a 20 januari, apríl, augusti och oktober. Det
är mycket viktigt att ni meddelar oss ny adress/kontaktuppgifter när ni flyttar. Medlemsregistret är Svenska Fyrsällskapets värdefullaste ägodel och får inte innehålla
felaktiga uppgifter.
Låt mig avsluta med en mycket positiv sak. Vi fortsätter att få fler och fler medlemmar. I år fram till 31 augusti fick vi 354 nya medlemmar och vi hade då 3947
medlemmar. Det gläder oss att fyrintresset i Sverige hela tiden ökar. Vår utveckling
kommer att hjälpa fyrarna att på något sätt överleva i en tid som alltid förändras.
						Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
Detta är årets sista Blänket som du nu fått i din hand. Kanske har du inte läst
tidningen från pärm till pärm alla gånger men jag hoppas ändå att du har funnit
intressant och varierad läsning. Jag har nu varit Blänket-redaktör i 17 år och för
att inte snöa in och trampa på i samma banor behöver jag din hjälp. Berätta vad
du vill läsa. Naturligtvis är vi alla olika i våra intressen men tillsammans ger det
kanske en bra mix. Så hör av dig till mig (maria.elsby@gmail.com eller telefon
0523-22139, brev går också bra och adressen finns på omslagets insida.)
Nu så här vid årets slut vill jag passa på att tacka alla er som bidragit med
artiklar och notiser, utan er medverkan hade det inte blivit något Blänket.
Tack också för alla vänliga och uppmuntrande ord jag fått under 2017 och
under hela min tid som redaktör. Det har värmt.
						Maria Elsby

Nyheter i Svenska Fyrsällskapets Lexikon
Fyrlexikon innehåller en stor mängd fakta rörande fyrar och fyrskepp. Där finns
mängder med klickbara kartor och länkar. Dagligen läggs något nytt in. Turen har
nu kommit till Vänern med minst 28 (!) f.d. bemannade fyrplatser, ett fyrskepp,
en fyrbåt, flera kassunfyrar, ett flertal ledfyrar, ensfyrar, hamnfyrar och båkar.
Dessförinnan var det ledfyrar i Mälaren och utefter Östersjökusten. Till vissa
saknas foto och kan du hjälpa lexikonförfattaren med detta så tackar han och
tar emot.
Saknar du 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.

Fyrpersonalregistret
Vid förra Blänkets pressläggning var 8350 personer registrerade. Nu är de 8700 så
det går framåt. Ett arbete har påbörjats med registrering av fyrpersonal som verkat
på Vänerns fyrar. Har tillbringat en hel del tid på Landsarkivet i Göteborg med
att spåra personal på de relativt många men små fyrarna. Ett helt annat mönster
framträder än för de betydligt större kustfyrarna. I Vänern tjänstgör man så länge
man orkar eller tills man dör och därefter tar hustrun eller något av barnen över.
Fyrvaktandet går i arv i generation efter generation och man flyttar ytterst sällan
till någon annan fyr. De fyrplatser som delvis är kartlagda är Duse udde, Hjortens
udde, Gunnarsholmen, Fogden, Hösbacksholmen, Söökojan, Sätersholmen och
Strandudden. Kan du hjälpa mig med ytterligare information och/eller foton så
är jag jättetacksam.
							Maria Elsby
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Livet på Vänerns fyrplatser
Kristel Brynskog (museipedagog vid Hammarö Skärgårdsmuseum)

På och kring Vänern har människor levt i tusentals år. Fornlämningar längs kusterna och i
skärgårdarna berättar om den
stora betydelse som sjön haft
för människornas val av boplatser. Förutom tillgången till
friskt vatten och det viktiga tillskottet i mathållningen som fisket gav, så var möjligheten att
färdas över vattnet väsentlig.
Under medeltiden fraktades stora mängder järn, hudar och skogsprodukter från
de norra Vänerlandskapen ner mot Götaälvdalen. Från Västgötaslätterna skeppades jordbruksprodukter. Pilgrimsleden
från kontinenten till Trondheim korsade
Vänern på flera ställen.
Lidköping var länge den enda staden
vid Vänern. I slutet av 1500-talet och
under 1600-talet grundlades flera nya
städer. Karlstad och Kristinehamn blev
allt viktigare som hamnar för utskeppning av järn. Både städernas handelssjöfart och bondeseglationen ökade kraftigt
under 1600- och 1700-talen.
Men Vänern är ett svårseglat vatten,
med stora variationer i djup, med trånga
skärgårdspassager, kort sjöhävning och
snabba vindväxlingar. Förlisningar, och
därtill hörande förluster av båtar, gods och
manskap ledde till att brukspatronerna
och städernas högre borgerskap drev på
arbetet med att förbättra sjösäkerheten.
1799 bildades ”Fonden för seglationens förbättrande å sjön Wenern” (som
100 år senare bytte namn till Vänerns
seglationsstyrelse). Organisationens upp6

gift var att göra sjömätningar, upprätta
sjökort och anlägga olika typer av sjömärken. Så småningom byggdes också
lots- och fyrväsendet ut.
Så kom det sig att en mängd ensligt
belägna holmar och uddar blev boplatser för fyrvaktarna och deras familjer. En
fyr anlades på den plats som ansågs bäst
ur sjösäkerhetssynpunkt. Ofta betydde
det platser som var ensligt belägna, och
svårt utsatta för väder och vind.
Fyren behövde sin väktare. Så länge
den eldades med olja eller fotogen skulle
fyrlampan tändas varje kväll och släckas
varje morgon, under den tid på året då
seglationen var igång. När lampan var
tänd behövde den också tillsyn då och
då. Till detta fick människan anpassa sig.
Som fyrvaktare kunde den man (och
i något enstaka fall kvinna) anställas som
var redlig och pålitlig. Lönen för detta var
knapp och behövde drygas ut med fiske
och, i den mån markerna medgav det, en
viss odling och djurhållning. Runt 1910
betalade Vänerns Seglationsstyrelse 375
kronor i årslön, vilket i köpkraft motsvarar
19 041 kronor i 2017 års penningvärde.

Navens fyr på 1940-talet
I början av 1900-talet arbetade som
mest 57 fyrvaktare samtidigt i Vänerns
lots- och fyrvaktardistrikt. Hundra år
senare hade antalet krympt till 7. Varje
fyrvaktare ansvarar idag för ett större
antal fyrar inom något av sjöns fem farledsdistrikt. Ingen av Vänerns fyrvaktare
bor längre på fyrplatserna.
TILDA PÅ NAVEN
Det var trångt om saligheten i fyrvaktarbostaden på Naven. 1886 hade det
byggts ett nytt hus på den branta fyrklippan. Huset var litet och enkelt och
bestod av ett enda rum med järnspis.
Under 1800-talets sista decennier
arbetade Carl Fredrik Jonsson där som
fyrvaktare och lots. Men han var också
skeppsredare, och det berättas att han
ägde två slupar. Med sig på fyren hade
han hustrun Tilda och en ständigt växande barnaskara.
Här, som på de flesta fyrvaktarboställena, var fisket en väsentlig del i försörjningen. En gång i veckan tog man
sig till Lidköping för att sälja den del av
fångsten som inte gick åt i den växande
familjens eget kosthåll. Att segla eller ro
fram och tillbaka till staden kunde ta en

hel dag – eller två om väder och vind
vrenskades.
Med de kontanter de fick in genom
att sälja fisk kunde familjen göra inköp i
den närmaste handelsboden. Dit var det
först en dryg timmes rodd, och sedan tog
det nästan lika lång tid att gå den sista
biten.
När Carl Fredrik en dag i november
1899 gav sig av på en seglats uppåt Byälven, för att lasta timmer, väntade Tilda
familjens femtonde barn. Den resan blev
Carl Fredriks sista. Han fick ett slag av
bommen och föll över bord, och det dröjde flera månader innan kroppen hittades.

Tilda på Naven och hennes 14 överlevande
barn. Bilden tagen 1906.
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Så var Tilda ensam med alla barnen och
en fyr som skulle skötas. Med hjälp av de
äldre barnen fortsatte hon att se till att
fyren tändes och släcktes som den skulle,
och alla som var stora nog fick bidra till
fiske och annat arbete efter förmåga.
När direktionen för Seglationsstyrelsen fick veta vad som hänt betalde de ut
150 kr som en första hjälp till änkan och
hennes barn. Senare fick hon en gratifikation på 250 kr varje år.
Året efter faderns död blev sonen
Gustav anställd som fyrvaktare på Naven.
Trängseln i fyrvaktarbostaden var
fortfarande stor. Det berättas att de som
sov närmast dörren var tvungna att kliva
upp först varje morgon, och gå utomhus,
så att de andra fick plats att stiga upp.
1906 blev fyrstugan tillbyggd, men
då hade flera av de äldsta barnen gift sig
och lämnat Naven. Av de femton barn
som Tilda hade fött levde fjorton till
vuxen ålder.
Det fanns också ytterligare ett barn
som var fött på Naven och som Carl
Fredrik var far till. Det var pigan Anna
Christina Lustigs dotter.
THYRA PÅ SÄTERSHOLMEN
Thyra var dotter till fyrvaktaren Gustav
Olsson på Sätersholmen. I januari 1929
omkom Gustav i en isolycka, och hustrun Hulda fick ta över tjänsten.

Sätersholmens fyr. Efter det att fyren lades ner
plockades lanterninen ner. Huset finns kvar.
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Thyra Olsson på Sätersholmen.
Första julen efter faderns död tänkte den
kvarvarande familjen att de skulle göra
något som de inte brukade: ”Vi bestämde
att vi skulle fara till julottan i Hammarö
kyrka. Strax efter midnatt måste vi göra oss
i ordning, för att hinna i tid.
Det var ingen is på sundet, så vi kunde
ro över till Holken. Men när vi kom fram
var det fullt med packis och nästan omöjligt
att ta sig i land. Men till slut klarade vi det.
Då var det bara sju kilometer kvar att gå.
När vi kom fram var kyrkan så full att
vi inte ens kom inom dörrarna. Vi gick upp
på läktaren och försökte tränga oss in där.
Vi lyckades hitta plats bakom orgeln, men
det enda vi såg var orgeltramparen, som
trampade på för glatta livet - och julpsalmerna klingade ju fint. Det var väl tur att
vi fick höra något vackert i alla fall, när vi
nu inte kunde se något av allt det granna.
När julottan var slut så traskade vi
tillbaka till Holkviken, sjösatte ekan och
rodde hem. Det var den första och sista
julottefärden vi gjorde från Sätersholmen.”
LYDIA PÅ LURÖ
Lydias far var fyrvaktare på Stånguddens
fyr, på Lurö, precis som hennes farfar
hade varit innan dess.
När Lydia var 14 år dog hennes mamma plötsligt och Lydia fick bli den i familjen som tog huvudansvaret för hushållet

Stånguddens fyr, Lurö.
1914, när hon var 17 år, träffade hon för
första gången Anders. Han var sjöman,
men som många sjömän tog han skogsarbetarjobb under den period då seglationen låg nere. Så kom det sig att han
tillbringade vintern 1914-15 på Lurö.
Och där han mötte kärleken. Men när
våren kom och isarna gick upp var det
dags att ge sig ut till sjöss igen. Kärleken
höll i sig, men tillfällena att mötas var
inte så många. Under långa perioder var

Anders och Lydias bröllopsfoto.

det ”de efterlängtade breven” som fick stå
för kontakten.
Vid Midsommar 1917 for Lydia och
Anders till Lidköping tillsammans. Där
köpte de förlovningsringar och lät gravera in namn och datum, 23/6 1917.
Anders fortsatte att segla och under det
kommande året var det återigen breven
som stod för en stor del av kontakten
dem emellan.
Den 3 september 1918 skrev Anders
ett brev till Lydia. Nästa brev var i stället
skrivet av Anders kamrat Valdemar. Fästmannen var sjuk och låg på lasarettet i
Vänersborg. Kunde Lydia komma och
träffa honom? Lydia lyckades ta sig till
Vänersborg och på lasarettet mötte hon
en febrig och mycket svag fästman.
1918 var året då spanska sjukan
härjade som värst i Sverige, och genom
sjukhusfönstret hördes hela dagarna begravningsklockorna ringa. Där vid sjukhussängen bestämde de att de skulle
gifta sig så fort Anders blev frisk. Och
Anders tillfrisknade. Den 6 december
gifte de sig och Anders flyttade in i fyrvaktarbostaden på Stångudden.
Sommaren 1919 förstod Lydia att
hon väntade barn. I mitten på februari
borde det vara dags. Att föda hemma,
9

Lydia och Lisa.

Lisa och Ruth.

utan hjälp, var inte något lockande alternativ. I god tid for de därför till Anders
syster i Vänersborg, där Lydia skulle få
bo fram till förlossningen.
Den 4 januari, alldeles för tidigt, födde Lydia två mycket små flickor. Efter
två dagar dog det ena barnet. Barnmorskans råd till barnafadern var att vänta
med att begrava barnet. ”För den andra
kommer säkert att dö även hon”. Anders
lydde inte rådet.
Lisa överlevde och började växa till
sig och efter några veckor var den största
faran över, och så småningom vågade
man sig på att åka hem till Lurö.
Lisa var född med två stora födelsemärken, ett på huvudet och ett på ryggen. Så fort hon blivit stark nog skulle de
opereras bort. Innan operationen klädde
Lydia Lisa i dopklänning och dopmössa
och tog med henne till fotografen. ”Om
hon inte överlever vill jag i alla fall ha ett
fotografi”.
Lisa överlevde operationen och växte upp och blev en livlig och glad unge,
och sju år senare utökades familjen med
ytterligare en flicka, Ruth.

1923 drog sig Lydias far, Nils Andreasson, tillbaka från arbetet som fyrvaktare,
och Anders tog över tjänsten. När han
pensionerades efter 33 år tog svärsonen, Ruths man Valter Andersson, vid.
När han gick i pension 1992 drogs den
ständiga bemanningen på Stångudden
in. Fyrvaktarsysslan på Stångudden hade
då gått i arv inom samma släkt alltsedan
fyren togs i bruk 1864.
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Valter och Ruth Andersson med barnen
Kristina och Anders. Tidigt 1960-tal.

Mala och hennes
man Anders-Petter.
Okänt vilka de
yngre kvinnorna är.
MALA PÅ SÖÖKOJAN
Amalia, eller Mala som hon kallades, flyttade till Söökojan år 1900, tillsammans
med sin man Anders-Petter Johansson,
som fått anställning som fyrvaktare. På
den karga fyrholmen, med en och annan
gräsplätt och några vindpinade tallar och
alar och videsnår, levde de med sönerna
Viktor och Holger.
Mala blev med åren lite krasslig och
orkade inte med hushållet som förr.
Några fiskarflickor från Hammarön kom
som pigor ut till Söökojan, men de tröttnade snart på ensamheten, den ena efter
den andra, och ville komma iland. Då
vände sig Anders-Petter till arbetsförmedlingen. Men när de arbetssökande
fick höra att fyren låg på en holme var
intresset mycket svalt.
Mala blev allt skröpligare och det sista
året hon levde var hon sängliggande. Men
att hon skulle flytta till något vårdboende
var inte att tänka på. Hon ville sluta sina
dagar på Söökojan. År 1936, när sommaren var på väg att övergå i höst, somnade
hon in i sin säng i fyrstugan.
Insidan av en eka kläddes med granris
och där placerades kistan. Så lämnade Mala

ändå till slut Söökojan, och fick sitt sista vilorum på kyrkogården på Hammarö.

Söökojan idag.

I utställningen
LIVET PÅ VÄNERNS FYRPLATSER, på Hammarö Skärgårdsmuseum, berättas om villkoren för de
familjer som, i nöd och lust, i vardag
och helg, hörde hemma på fyrarna.
Utställningen är en del av museets
basutställning och är öppen maj –
september, eller efter överenskommelse.
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Tillsammans med barnbarn på fyrbesök
Ulf Wade Andersson

Fyrskeppet Finngrundet med Vasavarvet i
bakgrunden.

Svenska Fyrsällskapets guider, Jan-Bertil
Sölvin och Anders Unosson.

Den Internationella Fyrdagen den 20:e augusti befann jag mig i Stockholm och valde
att besöka fyrskeppet Finngrundet. Med barnbarn i hand åkte vi sjövägen från Nacka
Strand till Allmänna Gränd på Djurgården. När vi kommit iland var det gångavstånd
till Galärvarvet där fyrskeppet ligger.
Vi seniorer som älskar fyrupplevelser måste ju tänka på kontinuiteten i Fyrsällskapet
och ta med barn och barnbarn på fyrbesök.
Redan när vi lämnade Nacka Strand kunde vi se Blockhusuddens fyr som ligger vid
Stockholms inlopp till Lilla Värtan. Barnbarnet lyssnade intresserat när jag berättade
att fyren var betydligt äldre än morfar. Upplevelsen på fyrskeppet Finngrundet blev
ännu mer spännande. Nyfikenheten var stor när vi besökte maskinrummet och fick
höra Fyrsällskapets guider berätta om skeppets historia. Barnbarnet gillade också att
få gå upp i den trånga spiraltrappan i fyrtornet till lanterninen för att se fyrlyktans
sken och kolla utsikten över båtlivet i Ladugårdslandsviken.
Vi mötte flera familjer ombord som var där för att visa ungdomarna fyrskeppet som
sedan år 1970 är museifartyg. Glädjen var stor för barnen som kunde röra sig fritt
ombord i en spännande fyrmiljö. Drygt 1300 personer besökte Galärvarvet under de
Internationella Fyrdagarna.
Sjöhistoriska museet har personal vid Galärvarvet under sommarperioden och museifartygen Finngrundet och Sankt Erik är värda ett besök. På kajen finns även en liten
souvenirbutik där man kan köpa en bok om fyrskeppet Finngrundets historia.
Efter en intressant fyrdag tillsammans kändes det som om barnbarnet ville uppleva
nya fyräventyr.
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Risnäsudde fyrplats 150 år
Esbjörn Hillberg

Risnäsudde fyrplats är
belägen på Vänerns
västra strand några km
öster om Malöga (E45
mellan Slottsbron och
Segmon). Man kör dit på
en krokig bitvis grusbelagd
väg (N 59 17, O 13 09).
Fyrplatsen anlades 1867 och den lilla
fyrbostaden var rödmålad med ett vitt
torn på taket vid ena gaveln. Den var
utrustad med en spegelapparat och en
enkel rovoljelampa. År 1916 uppfördes
nuvarande friliggande vita betongtorn
varvid tornet på fyrvaktarbostadens tak
revs. Fyren, som avbemannades 1963,
ägs fortfarande av Sjöfartsverket medan
bostad och allt annat såldes 1994 till en
privatperson, vars son Anders Lundquist
med familj, numera äger fyrplatsen. Den
är välbevarad och bostadshuset, numera
vitmålat, har blivit något tillbyggt och
upprustat. Fyrplatsen med byggnader
och stenmurar är en av de kulturhistoriskt värdefulla äldre fyrmiljöer på
Värmlandssidan av Vänern.
Våren 2017 kontaktade jag Anders,
som jag aldrig träffat, och talade om att
Svenska Fyrsällskapet uppvaktar fyrar
och fyrplatser när de fyller jämna 50
år från och med deras 100 årsdag. Jag
fick en mycket positiv reaktion och han
nämnde att de bodde på sin fyrplats en
stor del av sommaren så vi kom överens
om att fira fyrplatsens födelsedag 2 juli.
Med en färdiggraverad minnesplakett
tog vi av från E45 och letade oss fram
på småvägar till fyrplatsen. Vi hade fak-

tiskt besökt platsen 2006 när jag jobbade med Fyrhandboken. Detta hjälpte
oss inte för på slutet måste vi fråga i två
hus var fyren var belägen (det är lättare
att besöka fyrar sjövägen). Vi blev varmt
mottagna och inspekterade fyren. Därefter hjälpte Anders med fru och deras
3 söner oss att borra hål för plaketten
varefter ägarfamiljen gemensamt monterade den på fyren. Jag höll ett födelsetal och utbringade ett ”fyr”faldigt leve
för födelsebarnet varefter vi blev bjudna
på födelsedagskalas i strålande sol!
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Ingen fyrresa, men likväl .......
Henrik Leerhøy (översättning Maria Elsby)

Frimärke på
kuvertet då
fyren Amadee
fyllde 150 år.
Jag har tillsammans med min fru och två
familjemedlemmar varit på en fantastisk
resa. Under januari-februari 2017 gick
turen till Nya Zeeland, Australien,
Vanuatu och Nya Caledonien. Resan var
absolut inte en fyrresa, men vi passerade
ändå några stycken, men bara de som låg
utefter vägen, inte som vanligt annars
med en omväg för att finna vägen till

Macquarie Lighthouse,
Australien
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en välskyltad fyr. Bland de fyrar vi fick
se blev det foton från Waipapa Point
på Nya Zeelands sydö samt fyren i
Sydney, Macquarie och så slutade resan
likväl med en riktig fyrtur med båt till
Amadee Island. Vilken syn att komma
seglande och se denna magnifika fyr
resa sig på den lilla ön. En helt fantastisk
upplevelse.

Waipappa Point, Nya Zeeland

Amadee Lighthouse
Nya Caledonien
Fyren på Amadee Island var Frankrikes
första fyrtorn tillverkat i metall och det
har en unik historia.
1861 beställde man i Paris ett fyrtorn
för att byggas och ställas upp på Amadee
Island, 24 km från huvudön Noumea i
Nya Caledonien. Beställningen gjordes
beroende på att många skepp förlist
både inne i och utanför lagunen. P.g.a.
bristen på stenhuggare och andra hantverksutbildade arbetare i den franska
kolonin föreslog den franska fyrkommissionen en prefabricerad järnkonstruktion. Detta var en relativt ny metod,
som första gången använts 1841 av den
brittiske rådgivande ingenjören Alexander Gordon, vid bygget av fyren Morant
Point på Jamaica.
Den franske ingenjören, Mr. Rigolet,
från Eiffeltornets verkstäder i Paris, påbörjade 1862 arbetet med detta flotta
monument.
Till följd av en av klausulerna i Mr.
Rigolets kontrakt, så skulle fyrens delar
monteras ihop utanför hans verkstad i

Frankrike. Under loppet av de två år det
tog att bygga och ta isär fyren igen, syntes den väl över Paris med sina 56 meter
och den blev ett populärt utflyktsmål för
parisarna. Fyren demonterades i 1265
delar med en sammanlagd vikt av 388
ton. Den transporterades sedan på Seine
till hamnen i Le Havre där den skeppades ut på sin långa resa till Nya Caledionien dit den ankom i november 1864.
Efter tio månaders intensivt arbete
av militär personal och lokala arbetare
restes fyren på Amadee Island. Den
tändes första gången den 15 november
1865. Fyrljuset visar tydligt infarten till
Boulari passagen, en av endast tre naturliga passager genom korallrevet kring
Nya Caledionien.
Den 56 meter höga fyren tornar upp
sig på den lilla ön, som bara är 400 meter
lång och 270 meter bred. Vill man beskåda den storslagna panoramautsikten
över ön och havet så måste man ”bestiga” de 247 stegen på den magnifika stödbenstrappan som leder till fyrens topp.

Fakta om fyren Amadee:
Läge: Amadee Island utanför
Noumea, Nya Caledonien
Tidigaste fyr: 1865
Fyrkaraktär: Fl(2) W 15s
Höjd: 56 m
Lyshöjd: 52 m
Lysvidd: 37 km
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Femörehuvuds fyrplats 150 år (1867-2017)
Ulf Schloss (text & foto där inget annat anges)

År 1867 uppfördes detta kombinerade fyr- och bostadshus. Fyrlyktan var
monterad på husets södra långsida mot havet och var utrustad med en sideralskensspegelapparat med envekig fotogenlampa. Byggnaden ritades av
arkitekten vid Lotsverket, A. T. Gellerstedt. Fyren ingick i ett nytt system
av ledfyrar mellan Södertälje kanal och Mem, inloppet till Göta kanal, men
kom även annan fartygstrafik till godo. Fyrapparaten ersattes 1885 av en 6:e
ordningens trumlins och envekig fotogenlampa.

År 1922 byggdes bostadshuset till på
längden och samma år uppsattes en mistklocka i en stapel. Klockan, som ursprungligen var tillverkad för Skags fyrplats, ersatte en äldre typ av mistsignalering, så
kallad gonggong från 1870. År 1940 ersattes klockan av en kraftfull tyfon.
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År 1955 släcktes den ursprungliga fyren
och ersattes av en vit fristående mindre
förrådskur med en strålkastarlins. Samtidigt avbemannades fyrplatsen och mistsignaleringen upphörde. Fyren från 1955
släcktes 1973 men finns kvar och fungerar
som sjömärke.
Femörehuvuds Fyrplats och Fort ägs
och förvaltas nu av Oxelösunds kommun.
Inför Internationella fyrhelgen 19-20
aug. hade några medlemmar i Svenska
Fyrsällskapet, Anne-Marie Larsson med
make Sven Gunnar och Karin Henriksson lagt ner ett berömvärt arbete på att
bl.a. genom affischering i staden och div.
andra aktiviteter uppmuntra intresserade
att deltaga i firandet av fyrplatsen som fyl-

Fyrplatsen har tjänat sjöfarten under 150 år, vilket Svenska Fyrsällskapet år 2017
manifesterar med denna minnestavla som Ulf Schloss skruvar upp. Foto: Tommy Öberg
ler 150 år i år. Totalt besöktes fyrplatsen
under helgen av 416 personer.
En liten fotoutställning i fyrvaktarbostaden hade anordnats och Anne-Marie
med medarbetare informerade om fyrplatsens historia och inte minst om Fyrsällskapets verksamhet och delade ut broschyrer.
Fyrsällskapets minnestavla sattes upp
i strålande solsken på Fyrmästarbostadens
vägg i närvaro av kommunfullmäktiges
ordförande Mayvor Lundberg och ett
stort antal besökare. Det skålades och fyrplatsen önskades lycka till i fortsättningen.
Stort tack för ett mycket lyckat 150-års
firande.
PS. En detaljerad historik om Femörehuvud av Dan Thunman finns att läsa i föregående nummer av Blänket (2017:3).

Tommy Öberg, Ulf Schloss, AnneMarie Larsson och Mayvor Lundberg
vid nya fyren. Foto: Karin Henriksson
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HANÖ VÄDERSTATION
Marianne Holm

Kartskiss och äldre
foton från SMHI:s
arkiv.
Storm, jemnmulen himmel och O.S.O vind t.o.m. den 2 kl 7 f.m.
Så skriver Hanös fyrmästare Mattias Pettersson Kronsjö den 1 dec 1881 i den första
nederbördsobservationen som vi har från Hanö. Den sändes till Statens Meteorologiska Anstalt som tog emot observationerna 1873-1918.
Vid en inspektion 26 juli 1925 är det noterat att mätapparaten är i gott skick och att
observatören har målat nederbördsmätarställningen.
Nu var det Statens Meteorologisk – Hydrografiska Anstalt (SMHA) som genomförde inspektionerna 1919-1945.
1936 står det att termometern är upphängd på norra väggen av fyrmästarbostaden.
Skyddshuv eller bur bör ditsändas.
Plats för vindmätare blev utsedd.
Kontrolltelegram bör anordnas eftersom det finns en mindre telefonväxel på ön. Den bör
kunna användas för ändamålet mot eventuellt mindre bidrag.
1938 är en vindmätare monterad på en 9 m hög mast norr om fyrtornet.
Huv för termometern uppsatt.
Vintern 1938 föll vindmätaren p.g.a. nedisning. Den bör placeras i fyren.
Nu finns det elektrisk ström i fyren.
Stationen ska förses med transformator för vindregistrering.
1945 bytte SMHA namn till SMHI.
18

Fyrmästare Carl Casperson 1954

Fyren mot N med väderburen

1948 är det första gången som vi har uppgifter om att termometerburen fanns på plats.
1967 skriver Curt Kempe och Rune Joelsson i en inspektionsrapport att det är problem med vindmätaren.
Inspektör B Axelsson konstaterar 1975 att termometerburen var den sämsta han sett
på sina resor.
1980 fick Hanö en ny termometerbur.
När väderstationen automatiserades 1995 togs buren bort och blev offer för tidens tand.
2015 när HANÖ Fyrförening bildats började vi att restaurera buren. Det var ganska
komplicerat att få allt på plats, eftersom nya trädetaljer måste tillverkas. Vi hade tur
att buren var komplett med termometrar och hårhygrometer.

På Internationella Fyrdagen 19 augusti i år återinvigdes termometerburen under högtidliga former av Morgan Zinderland, SMHI.
Uppgifter hämtade från SMHI:s arkiv.
Red. anm.: Se också väderstationen på Blänkets framsida.
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South Foreland Lighthouse
Inger Nennesmo

South Foreland Lighthouse

Under den Internationella fyrhelgen 2016 besökte jag South Foreland
Lighthouse belägen i Kent i sydöstra England vid Engelska kanalen. Närmaste större ort är Dover. Från ”The White Cliffs of Dover Visitor Centre”
är det en knapp timmes promenad till fyren, utmed de branta vita klipporna. South Foreland är det brittiska fastlandets närmaste punkt till den europeiska kontinenten, avståndet är bara 33,2 km. Platsen har en spännande
historia - här har olika experiment utförts och vetenskapliga innovationer
testats för första gången. Två män är speciellt förknippade med South Foreland: Michael Faraday och Guglielmo Marconi.
Det har funnits ”ljus” på den här platsen sedan 1300-talet. Först var det bara
en lykta som hängdes upp för att hjälpa
båtarna. De första tornen som har likheter med fyrar byggdes på 1630-talet
och från denna tid fanns det alltid två
fyrar i funktion, the Upper och Lower Lights, som var placerade så att
de kunde användas tillsammans för att
fastställa positionen av The Goodwin
Sands, en sandbank som för det mesta
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är dold under havsytan. Den är känd
som ”The Great Ship Swallower” och
är den egentliga orsaken till att det
har funnits fyrar här. Minst 2000 fartygsvrak finns upptecknade på platsen.
Med tiden förflyttade sig dock sanden
och positionen kunde inte längre ställas
med hjälp av de två fyrarna. Från 1904
kom det endast att vara The Upper
Lighthouse, som vägledde fartygen i de
farliga vattnen.

South Foreland Lighthouse ligger på ”The
white cliffs of Dover” som har en högsta
höjd av drygt 100 m.
Trinity House, som ansvarar för fyrväsendet i England, hade köpt de båda fyrarna
på South Foreland 1832 och i samband
med detta påbörjades ett program för att
förbättra dem. Michael Faraday (17911867) tjänstgjorde från 1836 som vetenskaplig rådgivare för Trinity House

och han kom att förvandla deras fyrar
till de tekniskt mest avancerade i världen. Faraday ville använda elektricitet i
fyrar och efter mycket testande installerades i South Foreland 1858 en generator som producerade elektricitet till
en kolbågslampa. Det första elektriska
ljuset någonsin i en fyr lyste här den 8
december samma år.
1872 elektrifierades de två fyrarna
permanent då ett generatorhus byggdes
mellan dem. 1884 utförde Trinity House
experiment på South Foreland för att se
skillnaden mellan elektriskt ljus i fyrar
jämfört med ljus från andra källor – olja
och gas. Tre testtorn restes vid den övre
fyren. Det elektriska ljuset var starkast,
men mycket dyrt och kom därför bara
att användas på de strategiskt mest viktiga platserna. En stor förändring inträffade 1922 när South Foreland kopplades
till det allmänna elnätet och den gamla
generatorn togs bort. Fyren blev fullt automatiserad 1969.
Den andre vetenskapsmannen med
koppling till platsen är Guglielmo Marconi (1874-1937). Trinity House hade
svårigheter att kommunicera med sina
fyrskepp och fyrar utanför land. Då

Till minne av Marconis
första trådlösa överföring mellan Wimereux
i Frankrike och South
Foreland Lighthouse.
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Marconi kom till Storbritannien för att
söka stöd för sina idéer om att överföra
radiovågor över långa avstånd blev de
intresserade. South Foreland var den
perfekta platsen för hans experiment.
En antenn restes på platsen och fyrskeppet The East Goodwin användes i testet.
På julafton 1898 ägde den allra första
”fartyg till land”-radioöverföringen rum.
Tre månader senare, den 27 mars 1899,
skedde den första internationella radioöverföringen. Radioutrustning hade
installerats i Wimereux i Frankrike vid
Engelska kanalen och hälsningar sändes
därifrån till South Foreland Lighthouse.
Marconi återvände 1925 till South
Foreland för att bygga en stor roterande
antenn som sände ut olika typer av signaler i olika riktningar, vilket gjorde att
fartyg kunde fastställa sin exakta position oavsett väderförhållande.
Efter utbrottet av andra världskriget
1939 släcktes fyrens ljus ned men kunde
med kort varsel tändas igen för de allierades fartyg under passagen av Engelska
kanalen. För att kamouflera fyren målades den grå. Dovers vita klippor kom att
bli Storbritanniens frontlinje från 1941
då kustartilleri placerades där. Även vid
fyren uppställdes artilleri. På platsen
uppfördes dessutom byggnader för ett
experimentellt radarsystem, som möjliggjorde eldgivning också under dåliga
väderförhållanden. Trots att South Foreland kom att beskjutas och bombas av
fienden fick fyren inga allvarligare skador.
I september 1988 släcktes fyren och
var nersläckt till juni 2012 då den fick
tillstånd att åter lysa i samband med
drottning Elizabeths diamantjubileum.
1989 tog The National Trust över fyren och 1990 öppnades den för allmänheten. South Foreland Lighthouse är öppen för visning under sommarhalvåret.
Några äldre guider fanns på plats då jag
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var där, ingen av dem kände till att det
var en speciell fyrhelg! Vi visades runt i
fyrens olika rum – från källaren upp till
balkongen där det var en fantastisk utsikt över landskapet och kanalen. Fyren
är bara 21 m hög men eftersom den är
byggd på de vita klipporna befinner man
sig här 114 m över havet. I fyren är en
Fresnel-lins av första ordningen installerad och då den var i bruk sände den ut
det ”högsta ljuset” i England och Wales. I
klart väder var det synligt upp till 43 km.
Familjen Knott är intimt förknippade med South Foreland. Under fem
på varandra följande generationer tjänstgjorde åtta olika medlemmar som fyrvaktare. Den förste, William Knott kom
dit 1730 och den siste, Edward Knott,
lämnade sin tjänst i början av 1900-talet. En kopp te i ”Mrs Knott’s tea room”,
inrett i den tidigare fyrvaktarbostaden
från 1842, blev en trevlig avslutning på
fyrbesöket.

Fresnel-lins av 1:a ordningen.

Utflykt till Svartklubbens fyr
Jan-Bertil Sölvin

Utsikt från Svartklubbens fyr mot fyrbyn
Den 5:e juni samlades vi 4 personer på
Södermalm i Stockholm för bilresa till
Singö i Roslagen. Där anslöt ytterligare
trevliga deltagare. Trots att det duggregnade var stämningen på topp.
Lotsbåten i Singö tog oss över till
Svartklubben, den kördes av Marianne
Brus son Kalle som är båtman ombord.
Väl framme mötte oss Carina och
Peter Borgström som berättade om ön.
Vi gick sedan mot fyren och upp i densamma. Där berättade Lisbeth Modin
om fyren som byggdes 1820. Utsikten
var magnifik och fyren lyser fortfarande.
Därefter gick vi tillbaka mot fyrbyn
och åt medhavda matsäckar och hade
allmänt trevligt. Solen tittade fram innan återresan mot Singö och vidare färd
till våra hemorter.
En allt igenom lyckad dag!

Svartklubben i vacker omgivning
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BOKÖ FYR ”JULAFTONS FYRPLATS” 1867 – 2017
Ulf Schloss

Bokö fyr med fyrvaktarbostaden. Full flaggning och en av Jan Blick tillverkad skylt, som
talar om att här firas det 150-årsjubileum.

Den första fyren anlades 1867 och bestod av ett rött fyrvaktarhus av trä
med ett brett vertikalt vitt fält på långsidan varpå det fanns en fyrlykteutbyggnad vari en sideralskensspegelapparat var monterad. År 1889 ersattes
apparaten av en 6:e ordn. trumlins med envekig fotogenlampa (ljusstyrka
40 hefnerljus).
År 1892 ersattes fyren av en rund
fyrkur av järnplåt, placerad strax nedanför fyrvaktarhuset. Den gamla linsen
behölls och utrustades med en envekig
fotogenlampa märke Lyth. Samma år
avbemannades fyren och fyrvaktarhuset flyttades till Alens fyrplats. År 1925
inmonterades en rotator och 1941 installerades AGA-ljus med klippapparat
och solventil varvid linsen modifierades.
Ljuset kommer numera från 5 W, 10,3
V lampa, batterier och solcellspaneler.
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Fyrens sektorsindelning.

Den ”nya” plåtfyren, även kallad Julafton.
Den gamla runda fyrkuren från 1892
används fortfarande, är unik och en av
mycket få kvarvarande sådana. Fyren
kallas även Julaftons fyr efter den udde
där den är belägen. Bokö fyr är byggnadsminnesförklarad.
Fyrplatsen har tjänat sjöfarten under
150 år vilket Svenska Fyrsällskapet år
2017 manifesterar med denna minnestavla.
Julaftons fyrplats ägs av Sjöfartsverket som också står för driften av fyren.
Fyrmästarhuset ägs dock av Ingrid och
Jan Blick som köpte det 2000.
Den 30:e augusti var det dags att
fira fyrplatsens 150-års jubileum. Detta
skedde i varmt och soligt väder. Den
svenska flaggan var givetvis hissad tillsammans med stor flaggning dagen till
ära. Även förbipasserande båtar saluterade jubilaren upplysta om dagens betydelse genom en av Jan tillverkad tavla.
Fyrsällskapets minnestavla sattes upp
av Ingrid och Jan samt Fyrsällskapets
Christer Nettelbladt. Anders Unosson
och övertecknad från Fyrsällskapet deltog också i firandet. Lokaltidningen Östra

Sörmlands Posten hade också uppmärksammat jubileet och var på plats med en
representant. En skål och ett fyrfaldigt
leve utbringades och Julaftons Fyrplats
önskades lycka till i framtiden.
Ingrid och Jan inbjöd därefter de församlade till en lättare lunch.
Ett stort tack till Ingrid och Jan för
en minnesvärd dag och det arbete Ni
lägger ner för bevarande av fyrens och
fyrplatsens historia.

Ägarparet Ingrid och Jan Blick sätter tillsammans med Svenska Fyrsällskapets
Christer Nettelbladt upp minnestavlan.
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Dåligt väder vid årets fyrdagar
Tommy Öberg

Ett sällan skådat skådespel då Måseskärs kanon avlossades.

Foto: Mikael Glatzl

Vid årets fyrdagar deltog som vanligt ett stort antal fyrar runt Sveriges kust
från Rödkallen, utanför Luleå, till Nordkoster, utanför Strömstad. Trots dåligt väder sökte sig 12898 personer till dessa fyrar.
Ett lågtryck gick norrut längs norska kusten med åtföljande regn och hårda vindar i
Sverige, uppåt 10 m/s i medelvind. Några av fyrarna gick inte att nå med små båtar.
Förra årets rekordsiffra på 17385 kunde därför inte uppnås. Men att så många sökt sig
ut till fyrarna, trots vädret, vittnar om att intresset är stort. Totalt var det meningen
att 79 fyrar eller fyrskepp skulle vara öppna runt Sveriges kust, varav ett tiotal inte
kunde nås p.g.a. vädret. Fyrdagen uppmärksammades också av Sveriges Radio och
flera tidningar.
Fyrdagen är internationell och hålls i slutet av aug. runt om i världen. I Sverige är
Svenska Fyrsällskapet (www.fyr.org) sammanhållande. För arrangemangen vid varje
enskild fyr svarar lokala fyrföreningar och en del fyrägare. Ett stort antal människor
är därför inblandade i aktiviteterna som kan bestå av alltifrån musikunderhållning till
att vara värd vid visningen.
Fyrsällskapet har nu arrangerat de Internationella Fyrdagarna för 15:de gången. Det
stora intresset gör att vi absolut kommer att fortsätta med detta. Vi uppmanar alla
medlemmar att tänka över om man kan ordna visning av någon fyr i närheten.
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Göran Sundström
Radioamatören Karl-Axel Axelsson
hälsar välkommen till sänder live inifrån Hästholmens fyr.
Vannäs fyr

Hästholmens fyr

Antalet besökare, rangordnat efter de fyrar som hade flest, var:
Kullen 2452; Finngrundets fyrskepp 1000; Ölands Södra Udde 829; Femörehuvud
514; Ölands Norra Udde 500; Jävre 400; Bönan 350; Falsterbo 350; Malmö 347;
Morups Tånge 342; När 334; Segerstad 300; Stenkyrkehuk 270; Bjuröklubb 255; Söderarm 250; Fårö 218; Nolhagen 200; Storjungfrun 198; Hanö 187; Hästholmen 180;
Hållö 170; Ystad 170; Stavik 165; Hoburg 162; Haken 157; Grynge ensfyrar 145;
Hallands Väderö 136; Sandhammaren 135; Arholma Båk 126; Garpen 118; Landsort 102; Häradskär 100; Tylö 100; Vinga 100; Rataskär 95; Stora Karlsö 95; Ulebergshamn 80; Väderöbod 77; Vanäs Udde 74; Huvudskär 72; Hammarö Skage 68;
Gotska Sandön 62; Nordkoster 62; Smygehuk 62; Bråten 60; Högbonden 58; Donsö
Huvud 52; Arkö Båk 50; Harnäsudde 49; Snurran, Bohus Malmön 49; Brämön 47;
Ursholmen 47; Bungeör 46; Bergudden 43; Limö 43; Örskär 36; Storkläppen 34;
Måseskär 32; Agö 26; Almagrundets fyrskepp 25; Stora Fjäderägg 21; Djursten 20;
Pite-Rönnskär 14; Lungö 10; Några av fyrarna hade av olika skäl sina fyrdagar vid
annat datum än de som sagts ovan.
Svenska Fyrsällskapet vill framföra ett stort tack till alla de människor som var inblandade i att genomföra fyrdagarna och till Sjöfartsverket som tillåtit att fyrarna
har öppnats. Bland de föreningar som har hjälpt till finns lokala fyrföreningar, hembygdsföreningar, båtsällskap, kanotföreningar och syföreningar, ett stort tack till dessa
också. Vi är mycket glada för det arbete som har lagts ned då det sprider ett fyrintresse och en fyrkunskap som ökar möjligheterna för att bevara fyrarna. Samtidigt
med fyrkunskap sprids även kunskap om övrig sjöfart genom fyrdagarna, vilket är
viktigt då Sverige är en gammal sjöfararnation.
Nästa år inträffar de internationella fyrdagarna 18-19 aug. Förhoppningsvis skall vädret vara med oss så att fyrdagarna 2018 skall bli minst lika framgångsrika. Tack till er
alla och hör gärna av er till Svenska Fyrsällskapet.
Hälsar Tommy Öberg, e-post: fyrdagen@fyr.org, tel 070 54 84 302
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Kan du så Hjälp till att bevara vårt kulturarv
Maria Elsby
Under de 17 år jag varit redaktör för Blänket har jag försökt att samla så många berättelser om livet på våra fyrplatser som möjligt. Ja, nu är det bråttom! Fyrvaktaryrket är
numera ett f.d. yrke. De gamla och deras barn som kunde berätta om hur man levde
ett strävsamt och ansvarsfyllt liv på våra holmar och skär eller på någon landbaserad
enslig udde, d.v.s. våra fyrplatser, är snart alla borta. Det är viktigt att dagens ungdomar får en inblick i hur fyrlivet kunde vara eftersom det aldrig mer kommer tillbaka.
Här fick man arbeta hårt för livets nödtorft och nödtorft då var inte det samma som
nu. Då gällde det att kunna överleva, att kunna skaffa mat och andra förnödenheter
till en oftast ganska omfångsrik familj. Barnen fick från tidig ålder hjälpa till med det
de kunde och där ingick också fyrpassning. Detta var en självklarhet och några fritidsproblem hade man inte. Man behövde inte som idag springa sig trött i moderiktiga
träningskläder med hörlurar i öronen eller styrketräna på gym. Muskler fick man
ändå genom hårt arbete och likaså infann sig tröttheten av sig självt.
Under min hittills 9-åriga dokumentation av fyrpersonal har tills nu Vänerns fyrar
varit sorgligt försummade. Där var det få stora fyrar utan de flesta var små hus med
antingen en fyrlykta på gaveln eller en lanternin på taket. Fyrarnas litenhet gjorde att
vaktandet blev ett enmansjobb eller en familjeangelägenhet. Inte mindre arbetsamt
och betydelsefullt för det och många gånger väldigt ensligt och ensamt.
I somras besökte vi Hammarö Skärgårdsmuseum utanför Karlstad. Museet hade en
liten men naggande god fyrutställning och under museiguiden Kristel Brynskogs ledning fick vi en god inblick i livet på Vänerns fyrplatser. Detta ökade mitt intresse
för att börja kartlägga fyrpersonalen inom Vänern-området. Jag har hittills inte haft
tillgång till några matriklar utan det har fått bli sökande i kyrkböcker och befolkningsregister. Senare väntar besök på Landsarkivets depå i Göteborg.
Kyrkböcker är en oerhört rik informationskälla. Man kan med få undantag följa en
människa från vaggan till graven. Förr i tiden var man mera direkt i sina uppgifter och
man kallade s.a.s. ett kvastskaft för ett kvastskaft och lindade inte in utlåtanden som
vi gör nu. Många gånger blev det ganska brutala och avslöjande anteckningar som
sedan följde personen hela livet.
En fyrplats som väckt mitt intresse och som jag börjat dokumentera är Strandudden
utanför Kristinehamn. Den fyrvaktare som jag fastnat speciellt för är Johan Wilhelm
Helgesson som vaktade fyren från 1866 tills han dog i juli 1914. Varför jag fastnade
just för honom och hans familj berodde på att han hade inte mindre än 17 barn, visserligen med 2 fruar, men i denna lilla fyrvaktarstuga föddes och växte de flesta av
barnen upp. Med den första hustrun hann han att få 6 barn och med den andra 11.
Fyra av barnen dog innan de fyllt 1 år och ett av dem tog också hans första hustru
med sig i graven. En av sönerna blev lotsbiträde och drunknade i unga år.
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Sverige var ett fattigt land och det gällde att kunna skaffa mat, kläder och bostad så
att man inte svalt eller frös ihjäl. Många utvandrade under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet till det hägrande landet i väster d.v.s. Nordamerika. Så
gjorde också 5 av fyrvaktare Helgessons barn. De utvandrade via Göteborg 1895,
1899, 1904, 1905 och 1907. Den första att ge sig iväg var dottern Ingeborg, som vid
bara 16 års ålder ensam tog båten i Göteborg och for över Atlanten med destination New York. Om hon stannade där eller tog sig vidare vet jag inte. Inget av de 5
barnen återvände till Sverige och kanske skapade sig Ingeborg en tillvaro som gjorde
att syskonen kunde komma dit efter hand. Det verkar som om den symboliska navelsträngen kapades då fartyget kastade loss från Göteborg. Kunde de bygga upp ett nytt
och bra liv på andra sidan ”pölen”, kunde de kanske t.o.m. skicka pengar till föräldrar
och syskon för att underlätta deras liv i Sverige. Det får vi aldrig veta.
Johan Wilhelm Helgesson dog på sin post 74 år gammal. Många av fyrvaktarna arbetade så länge de kunde och orkade för att sedan på ålderns höst hamna som fattighjon
i socknen. Dog fyrvaktaren i yngre ålder och efterlämnade hustru och ett antal små
barn så kunde hon tämligen omgående hamna på fattigstugan om hon inte snabbt
gifte om sig. Den nye mannen var då oftast betydligt äldre, men hon fick i varje fall
försörjning och tak över huvudet för sig och resten av sin familj.
Döttrarna fick redan i tidiga tonåren ge sig ut i förvärvslivet och då oftast som pigor.
De sökte sig till de större städerna och inte så sällan blev de med barn. Något som på
den tiden inte var väl sett och inte heller gav någon bra start i livet för barnet som i
hela sitt liv stod i kyrkböckerna som oäkta. Hur kan ett barn vara oäkta? Ett barn är
väl det mest äkta som finns. Inte sällan lämpades den oönskade bördan av hos morföräldrarna eller något äldre syskon eller blev i värsta fall utackorderat.
För sönerna återstod att antingen bli dräng hos någon bonde eller ge sig av till sjöss.
Sjömanslivet var på den tiden hårt och många dukade under för sjukdomar i främmande land eller drunknade då skeppen förliste. I fyrpersonalsdokumentationen har
jag lagt märke till att många av de som gick till sjöss i tidiga tonåren senare läste vidare och blev styrmän och sjökaptener. När de så småningom gick iland blev de inte
så sällan lotsar eller fyrvaktare i hemmavattnen.
Nu har jag spårat ur lite grand från rubriken där jag ber om hjälp med fyrlivsdokumentationen. Du som kan berätta, gör det och framför allt kasta inte bort gamla
foton och dagböcker med fyranknytning. Jag lovar att du kommer att ha roligt när
den gamla världen öppnar sig för dig och dina eventuella barn och barnbarn och
för alla oss andra som får ta del av berättelserna. Om du tycker att ”jag kan väl inte
skriva” så bry dig inte om det. Tillsammans ordnar vi till så att det blir något läsvärt.
Det är bevarandet av informationen som är viktig inte att det blir någon form av
skönlitterärt verk.
Kan du bidra så tveka inte att höra av dig till Maria Elsby, Terrassvägen 3 Stockevik,
451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139 eller mail maria.elsby@gmail.com.
Eventuella foton eller annat material får du givetvis tillbaka så snart det skannats.
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Nytt perspektiv på M/S Prinsesse Margerethes landkänning
Owe Bergsten

Ur Chalmerscortégen 1971 där man tar upp M/S Prinsesse Margerethes
grundstötning vid Kullens fyr (se artikel i Blänket 2017:3).
Fotograf: Okänd
Hej Maria,
Läste med stort intresse om M/S Prinsesse Margrethes grundstötning vid Kullens fyr
1971 i senaste Blänket.
Som ett litet kuriosa vill jag bara berätta följande:
Några kompisar och jag började på Chalmers tekniska högskola i Göteborg hösten
1970. På våren efter man börjat, alltså 1971, har man möjligheten att få utsmycka
en cortégevagn om man har en bra idé. Vi tyckte att vår idé om att göra en vagn om
denna grundstötning var klockren och den antogs också och vi var således med på
den årliga cortégen som alltid går av stapeln på valborgsmässoafton.
Vårt ekipage var enligt Göteborgs Tidning GT det årets bästa.
					Med vänlig hälsning,
					Owe
Red. anm.: Skämt måste också få finnas med även om vi annars är synnerligen seriösa.
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”Barn- och ungdomssidan”
Tilde Wiberg är nio år och brukar
följa morfar ner till fyrfartyget
”Almagrundet” som nu ligger i sin
födelsehamn Gävle.
Morfar Mats Wiberg hälsar att han
fick denna teckning av Tilde och är
väldigt stolt och tacksam över den.
Teckningen var så fin att den fick
bli almanacksbild för ”Fyrskeppet
Almagrundets Vänner”.

Här ritas och tillverkas det fyrar

Bilder på min kusins barnbarn Hugo & Max
Kempe som hälsade på i Oxelösund.
Jag berättade om mitt intresse för fyrar och fick
då dessa vackra bilder i present.
Insänt av Anne-Marie Larsson
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Intressanta fyrplatser och en f.d. lotsplats på Åland
Jan-Gunnar Persson

Kökarsören

Fyrplatser ytterst i havsbandet är alltid
lockande. Jag har under flera år önskat ta
iland på Kökarsören (N 59o 46´,1
E 21o 01´,3), längst ut mot havet i utskären S Kökar. Skäret har under århundraden använts av fiskare, där fanns förr
flera bodar, numera bara en bod. Fyren
uppfördes 1906 efter många förlisningar
i området. Fyren byggdes då som ett
fackverkstorn med fotogenljus, karaktär
växlande vitt/rött, och var obemannad.
Tornets sydsida försågs med brädfoder,
som sjömärke.
Under första världskriget utsattes
fyren för krigshandlingar, bl.a. försökte
en tysk u-båt skjuta sönder fyren och
spränga tornet, men misslyckades. 1983
revs det gamla fyrtornet och ersattes av
en modernare fyr. Fyren är nu en sektorfyr med vitt sken mot havet, Fl W 5s,
ljusets höjd 23,7 m, lysvidd 9,3 M.
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1983 revs den gamla fyren på Kökarsören.

Nya fyrtornet på Kökarsören, byggt 1983.
För flera år sedan träffade jag en sjöbevakare från sjöbevakningsstationen
Storklobb på Föglö som bekräftade att
man i lugnt väder kan gå in med segelbåt på norra sidan av ön. I år (2017)
gavs ett tillfälle. I finväder prövade jag
ett för mig nytt oprickat far genom utskären SE Föglö, på NE kurs norr om
Klovskär. Både Garmin-kort och pap-

perskort stämde enligt ekolodet med
verkligheten. Väl ute på Kökarsfjärden
såg jag en möjlighet att gå till Kökarsören. Jag letade mig från väster försiktigt
in på norra sidan, hittade en skreva som
tycktes ha tillräckligt djup och lade ut
akterankare. Inga människor eller båtar
fanns inom synhåll horisonten runt, så
för säkerhets skull fällde jag ner badstegen i aktern och lämnade min mobiltelefon ombord, om jag ev. skulle misslyckas
och halka i vattnet vid landstigningen.
Landstigningen gick bra. Det blev tyvärr
bara ett kort besök på ön. Trots mycket
lätt S-vind häver det alltid lite från havet
och kölen fick ett par lättare bottenkänningar. Senare under seglingen träffade
jag en person som gjort flera besök på
Kökarsören, där hennes äldre släktingar
hade varit som fiskare. Hon nämnde att
man på norra sidan av ön kunde förtöja
långsides längs en klippa – jag hade tyvärr inte hittat den platsen.

Kobba Klintar

Även detta skär har sedan flera hundra
år använts av fiskare och där fanns förr
fiskebodar. 1862 byggdes en pyramidformad båk. Det nuvarande lotshuset med
tyfon för mistsignalering byggdes 1910,
hamnpirarna byggdes 1936-1937. På
västra pirnocken finns en liten ledfyr.

Maskinrummet på
Kobba Klintar.
Dieseldriven kompressor för mistluren.
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Lotshuset och den nyuppförda båken - kopia av den gamla båken på Kobba Klintar.
Nära utanför Kobba Klintar ligger fyren
Marhällan som byggdes 1938. Farleden
in till Mariehamn går mellan Marhällan
och Kobba Klintar. Lotsplatsen lades ner
1972 varefter lotshus och hamn började
förfalla.
Lotshuset vid infarten till Mariehamn
är välkänt av färjeresenärer. Jag minns
själv den då lite exotiska känslan när jag
1958 med Lidingö-sjöscouternas segelbåt
angjorde mellan Marhällans fyr och Kobba Klintar. Det har sedan blivit tre besök
med vår egen båt Johanna II på Kobba
Klintar. 1990 ankrade vi först utanför inloppet och jag rekognoscerade med jolle
för att hitta rännan in mellan grynnorna,
innan vi förtöjde långsides i hamnbassängen vid östra piren. Problemfritt med
vårt djupgående 1,6 m. Några knappt
synliga vita fläckar på berget utgjorde
ensmärken. Lotshuset var då olåst och i
behov av renovering. När jag år 2000 låg
i hamnen var lotshuset låst.
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2017 gick jag 6 augusti från Mariehamn
ut till Kobba Klintar för att tillsammans
med seglarvänner i Rotary Mariners
delta vid ett kulturevenemang i den
2012 nyuppförda båken (kopia av den
ursprungliga, som rivits 1954). Inloppet till hamnbassängen hade nu lateralprickar samt tydliga linjetavlor. Hamnen
renoverades 2006-2007. Färjornas konstruktion har nu utvecklats och farten
har begränsats, så strömmarna inte längre är något problem, vilket tidigare hade
varit fallet i hamnbassängen då färjorna
passerade.
Anläggningen drivs och förvaltas sedan 2002 av föreningen Kobba Klintars
Vänner, och har turistanpassats med turbåtar, café och evenemang i båken. Maskinrummet i lotshuset har en dieselmotor med flatremsdriven kolvkompressor
och en stor 2,5 bar trycktank för luft till
mistluren i övervåningen. I maskinrummet finns dessutom den tändkulemotor

Den gamla tändkulemotorn Munktell
som först drev kompressorn.
som ursprungligen drev kompressorn.
Kompressorn och mistluren kan nu köras
som demonstration. På balkongen till det
renoverade lotshuset står konstnärens
Juha Pykäläinen lots i trä och spejar ut
över havet. På bergets högsta punkt står
hans målande lots, med staffli och katt.
Vid besöket i båken presenterade
författarna den nyutkomna boken
”Hertginnan och Kaptenskan” om personerna kring redaren Gustaf Eriksons
4-mastbark Herzogin Cecilie. Fartyget
strandade och totalförliste 1936 vid
Devons kust i Engelska kanalen, efter
en vinnande seglats i vetekappseglingen
från Australien. Sånggruppen ”Close
enough” underhöll efter bokpresentationen. Sedan motorbåtarna lämnat låg
Johanna II ensam kvar under natten,
före överseglingen hem till Sverige.

Marhällans fyr:

N 60° 1’,85 E 19° 52’,30
Röd/svart randigt torn.
Fyren hade ursprungligen en acetylendriven klippapparat och solventil.
Fyren elektrifierades 1971 och försågs då med nautofon för mistsignalering (borttagen 1985).
Fyrkaraktär: Q(3) WRG 6s
Ljusets höjd 15 m, lysvidd 9,7 M.
Radarreflektor.

Johanna II ensam i Kobba Klintars hamn.
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Höfdings haveri
Tommy Öberg

Bogserbåten Höfding på Sundsvallsfjärden

Året är 1899, skogsindustrin i Sundsvallstrakten går för högtryck
och sjötransporterna är många. Bogserångaren Höfding tuffar ut från
Kubikenborgs sågverk i Sundsvall grundat av den kände träpatronen J.A.
Enhörning. Man går söderut för att hämta två nyinköpta pråmar som lastats
med bräder. Befälhavare var sjökaptenen Carl Gustaf Frithiof Källström, 37
år. Han hade börjat som jungman vid 15 års ålder och hade alltså en lång
erfarenhet till sjöss.
Resan

I Stockholm, vid Lilla Värtan, hämtades
en pråm vid namn Hugo. Vid Kullbodan
strax utanför Öregrund på Upplandskusten hämtades ytterligare en pråm
som hette Julia. Den hade lämnats där
tidigare av en annan bogserbåt som inte
ville fortsätta p.g.a. dåligt väder. Färden
norrut, med Höfding, startades vid etttiden på natten till den 24 oktober. För
att hjälpa till med att styra ekipaget,
tända lanternor m.m. fanns det två man
på varje pråm. Vädret var bra för bog36

sering och resan gick till att börja med
utmärkt. Vid den tid man bör ha passerat Storjungfrun rapporterades där svaga
nordvästliga vindar, Beaufort 2, och man
kunde till och med se solen genom några
mindre glipor i molntäcket. Vid femtiden samma dag passerades Agö fyr utanför Hudiksvall. Enligt kaptenen tilltog
då vinden hastigt till fullständig orkan
med snöyra. Klockan nio på kvällen rapporterade Brämön, några mil norrut,
nordvästlig vind med en styrka på 10
Beaufort, d.v.s. kring 25 m/s, och snöfall.

Temperaturen var kring nollstrecket.
Vädret hade nu snabbt blivit mycket
ogynnsamt för bogsering. Vågorna gick
höga och de som försökte göra något
på däck blev snabbt fuktiga och frusna.
Dessutom börjar det att mörkna.

Haveriet

Plötsligt gick den kabel av som höll pråmen Hugo, vilken gick sist i släpet. Höfding vände då och man lyckades få över
en ny kabel till mannarna på pråmen.
Dessa lyckades dock inte att i mörkret,
sjögången och snöyran göra fast den nya
kabeln. Hugo krängde våldsamt och dess
däckslast började att gå överbord. Detta,
tillsammans med den avslitna kabeln
gjorde att man riskerade att förstöra
bogserbåtens propeller och roder.
Situationen började att bli kritisk
och man insåg att pråmen kan komma
att gå förlorad. Kaptenen frågade då om
några ur bogserbåtens besättning kunde
ta en mindre båt och gå över till pråmen
för att hämta de två nödställda. Ingen
vågade dock göra detta.
Bogserbåten hade ju fortfarande
en pråm på släp och för att ”rädda de
öfriga besättningarnes och sitt lif” beslöt
befälhavaren att överge pråmen och
männen som var på denna. Det är lätt
att tänka sig hur de två pråmkarlarna på
Hugo kände sig i det mörker och oväder
som rådde när bogserbåten med deras
arbetskamrater försvinner. Bogserbåten,
nu med bara en pråm på släp, gick mot
Hornslandet för att söka lä. Kaptenen
sade ”vi fingo utkämpa en lång och svår
natt i det förfärligaste väder”.
Det hade nu blivit förmiddag den
25:e och kl. 9.30 bar det sig inte bättre
än att nästa pråm slet sig. Vädret hade
varit så hårt att det spel där bogserkabeln var fäst vid pråmen lossnade. Sjön
bröt våldsamt över Höfding som blev

nedisad och maskinrummet tog in en del
vatten. Man lämnade därvid även denna
pråm drivande.
När man till slut blev av med den släpande kabeln var dock Höfding i så dåligt skick att man inte vågade gå tillbaks
för att leta efter pråmarna. Kaptenen
lyckades i stället kontakta en båt med
två fiskare och en lotslärling ombord
som gick ut för att leta efter pråmarna.
Man skall komma ihåg att på denna
tiden fanns inte radar eller flyg varför
sökandet inte var lätt. I den rådande
vinden drev pråmarna söderut och den
sist förlorade pråmen siktades från Agö
lotsplats varvid personal därifrån gick
ut med en lotsbåt. De som gick ut var
lotsarna Joh. Walfrid Rosberg och P.
Erik Bergström samt fyrbetjänten vid
Kråköns ledningsfyr, Sundberg.
När man kom fram hittades två män
fastsurrade på taket till den lilla ruff som
fanns på pråmarna. Antagligen hade
man haft svårt att hålla sig kvar i sjöhävningen samtidigt som ruffen kanske var
vattenfylld, därför var förmodligen idén
om att binda fast sig på taket det bästa
alternativet.
En lots gick över i en mindre båt
och bärgade de två senast skeppsbrutna
pråmkarlarna. Dessa var vid liv men i
mycket dåligt skick när de hittades, troligen svårt nerkylda, och själva pråmen
var svårt ramponerad. Den andra pråmen, Hugo, hade varit försvunnen i ett
och ett halvt dygn när man gick ut med
två båtar för att leta efter den.
Så småningom blev Höfding sjövärdig igen varpå man begav sig ut i en vecka
att, från Agö till Gävle, leta efter den förlorade pråmen och dess pråmkarlar. Man
lyckades aldrig hitta den och hittade heller ingen som hade siktat pråmen, vilken
alltjämt är borta med man och allt.
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De vita linjerna visar lufttryckets fördelning och färgerna visar temperaturen på c:a 1,5
km höjd. Lågtryckscentrum utanför Hudiksvall rör sig österut och öppnar därmed upp
för de starka nordvästliga vindarna.

Efterspelet

Den sjätte november hölls sjöförklaring
vid rådhusrätten i Sundsvall. Sjökapten
Källström hävdade sin och den övriga
besättningens oskuld och sade att omständigheterna var alltför svåra för att
man skulle ha kunnat göra något annat
än det som gjordes.
Bogserbåten, Höfding, var i gott
skick, med den tidens standard väl utrustad och tillräcklig besättning. Den kabel
som förband den sista pråmen med ekipaget var dessutom nyinköpt. Det goda
skicket gällde dock inte pråmarna. När
Julia besiktades efter haveriet befanns
skrovet vara uppruttet, vilket gjorde att
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pråmen ramponerades svårt av ovädret
och kanske var det därför spelet lossnade. Pråmarna ansågs inte vara sjövärdiga.
Den nye disponentdirektören vid
sågverket, grundarens brorson, E. A.
Enhörning kände sig lurad och ville ha
ersättning från de som hade besiktat
pråmarna i Stockholm. Jag har inte sett
någon dom efter sjöförklaringen men
det troliga är att ingen lades till skuld för
olyckan.
Hur det var med möjligheten att
förutspå väder på den tiden vet jag inte
men mitt intryck är nog ändå att ett oväder av denna art inte kunnat uppstå helt
utan förvarning. Bogseringen skulle ha

avbrutits i tid och med hänsyn till pråmarnas skick skulle de endast bogserats i
vackert väder och med minimal last. Vid
samma tid nämns i Sundsvalls Tidning
om flera sjöolyckor i Sverige och Norge.
En datorsimulering visar att ovädret var allt annat än lokalt men Höfding
med sina pråmar seglade rakt in i lågtryckscentrum som vid tidpunkten låg i
Bottenhavet utanför Hudiksvall.
De personer som med en lotsbåt gick
ut ifrån Agö och gjorde en heroisk insats
fick sina belöningar. Lotsen fick medalj
av Kungl. Maj:t och 40 kr för sin behjärtansvärda handling och de övriga två fick
vardera 40 kr. Enhörning gav också 50 kr
att delas på för sina insatser.
En av de omkomna hette Hans Olov
Blom, då 57 år, och var min farmors
morfar. Han efterlämnade en hustru och
sex vuxna barn. Hustrun fick 1000 kr
från bolagets försäkring, vilket motsvarade ungefär två årslöner för en industriarbetare på den tiden. Försäkringsbolaget
skriver, för säkerhets skull, att om Blom
mot förmodan skulle dyka upp vid livet
så vill man ha pengarna tillbaks.
Den andra omkomne pråmkarlen
hette Henrik Andersson, det är osäkert
om han hade några efterlevande varför
jag inte vet om några försäkringspengar
utbetalades.
De två räddade hette H. Bredenberg
resp. Martin Andersson. Beträffande den
senare har jag hittat ett brev om att han
i januari påföljande år var ute på skogsarbete.

Bogserbåten Höfding

Bogserbåten Höfding byggdes år 1893 i
Fredrikstad. Den var således inte gammal när olyckan skedde. Den köptes av
Enhörnings Trävaru AB i Kubikenborg i
nov 1897 och ägdes av ett dotterbolag
i nästan 40 år, varför man får förmoda

att den gjorde god tjänst. Under andra
världskriget blev den inkallad till militären och bestyckades med en kanon och
en kulspruta.
Efter kriget har den haft olika ägare
och det roliga är att den fortfarande flyter. Den har nu köpts tillbaka till Norge
och har återfått det norska namnet Høvding. Den har dock byggts om totalt.
Ångmaskinen byttes ut mot diesel redan
1957 och överbyggnaden är förändrad
till en restaurangbåt. Båten har på äldre
dagar fått en lugnare tillvaro med att
köra matgäster.

Källor
•
•
•
•
•
•
•
•

Utdrag ur domboken i tvistemål
Rådstufvu (rådhus) -rätten i Sundsvall
Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år 1899
Sundsvalls Tidning den 27 oktober
1899
Hudiksvallsposten den 7 november
1899
Väderrapporter från SMHI:s arkiv
Simulering hämtad från Wetterzentrale i Tyskland
SCA arkivet i Merlo slott
www.facebook.com/www.hovding.
as

Tack till de personer som har hjälpt mig
att få fram informationen till denna artikel.

Från meteorologiboken om vindens
verkan:
Beaufort 10 ”höga vågberg med långa
brottsjöar, havsytan verkar i stort sett
vit av skum”.
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Fyrplatsen Djursten fyllde nyss 250 år
Gunnar Boman (text) & Tommy Öberg (foto)

Djurstens fyr
Fyrsällskapets firande av Djurstens fyr
blev lyckat. En lördag i september år
2017 samlades några av Fyrsällskapets
medlemmar i Öregrund vid färjan till
Gräsö för att bege sig till Djursten. I 250
år har där funnits en fyr som skulle locka
segelfartyg från Norrland att ta den säkra vägen förbi Örskärs fyr och så småningom Grepens fyrskepp för att sedan
gå mellan Gräsö och fastlandet ner mot
Svartklubbens fyr vid Ålands hav.
Regnet höll upp någon timme medan den kunniga guiden Ditte Werner
(som bor på platsen) och fyrvaktarättlingen Dan Thunman berättade om
fyrplatsens historia. Thunmans utförliga
berättelse kan man läsa i nummer 2 av
Blänket 2017 (sid. 24-28).
Sensommaren 1767 tändes den första fyren, som var en fyrgryta av järn för
eldning med stenkol. Den var belägen
överst på en drygt sex meter hög stenpelare. Denna fyr ansågs så småningom
omodern.
Det nuvarande fyrtornet uppfördes
1839 och förseddes med åtta paraboliska speglar med varsin oljelampa. Fyrtekniken fortsatte att utvecklas och flera
olika modeller användes. År 1945 elek40

Fyrättlingen Dan Thunman berättar fyrens
historia. Ditte Werner längst t. vä.
trifierades fyren och 1955 prövades en
spaltsektorfyr, den första i världen. Den
utgjordes av ett antal bil- och lokstrålkastare som sammankopplades och riktades mot ett smalt fönster i lanterninen.
Denna fyr släcktes 1988 och ersattes av
en liten linslykta av plast, uppsatt utanför fyrlanterninen.
Vi som gick upp i fyren kunde själva
beskåda både dagens lilla fyrlykta och den
äldre spaltsektorfyren men framför allt
den vackra vyn över Öregrundsgrepen.
Efter att Gunnar Boman skruvat fast
Fyrsällskapets minnesplakett på fyrens
dörr, utspisades vi frikostigt av Ditte
Werner och hennes kollegor med kaffe,
varma kanelbullar och härlig äppelkaka.

Gunnar Boman skruvar fast plaketten.

Fyrmodeller fascinerar

Bosse Björk som är synnerligen aktiv
i Mariestads Fyrsällskap visar sig inte
oväntat ha mängder med fyrar i sitt
hem.
Hans barnbarn räknade och fann 32
stycken!

Min lillebror Björn har
gjort denna fyr. Den är
gjord av ett cementrör
och några blomkrukor
som man vänder på.
Längst upp sitter det en
glasburk. Man sätter fast
locket för att kunna byta
lampa om det behövs.

Hälsningar
Bosse
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Ingen rimlig affär sälja Högbonden
Tidningen Ångermanland Onsdag 13 juli 2016

”Det är för dyrt att driva Högbonden”

nyhetsartikel i ÖA (Örnsköldsviks Allehanda) 6 juli

Läste nyligen att länsstyrelsen står i begrepp att
sälja vandrarhemmet på Högbonden på den öppna
marknaden. Som skäl anförs att driftkostnaden, c:a
500 000 kronor per år, är för hög.
För hög i förhållande till vad?
I artikeln är det naturvården på ön som inte anses motivera den kostnaden. Naturvården är emellertid inte den
enda aspekten som länsstyrelsen har att beakta i frågan.
Och kostnaden utgör för övrigt bara c:a två procent av
länsstyrelsens årskostnad för reservatsskötseln i länet, som
är drygt 25 miljoner kronor.
Andra viktiga aspekter som bör in i bedömningen handlar om turism och rörligt
friluftsliv samt kulturhistoriska värden.
Inte minst bör besparingen sättas i relation till redan nedlagda medel, både på
Högbonden och på utveckling av turism i Höga Kusten totalt under mer än fyra
decennier. Högbonden är förvisso rent volymmässigt en liten turistanläggning. Men
dess profilvärde är desto större.
Den är utan tvekan en av de mest spektakulära boendeanläggningar som finns
längs hela den svenska kusten, med havet stupande 85 meter rakt ner framför byggnadens sjösida. När vandrarhemmet ingick i Svenska Turistföreningens program använde man Högbonden som omslagsbild på sin nationella säljkatalog.
Själva fyren, som står precis invid vandrarhemmet är av Riksantikvarieämbetet
klassad som en av landets mest bevarandevärda fyrar. Höga Kusten är av FN/Unesco
klassat som världsarv och i den nationella fysiska planeringen är Höga Kusten ett
riksintresse, inte bara för naturvården utan även för det rörliga friluftslivet.
Det var 1986 som länsstyrelsen tog initiativ till att rädda den stora och då förfallna fyrvaktarbostaden till en framtida ny användning. Med arbetsmarknadsmedel
och regionala utvecklingsmedel finansierade staten en omfattande upprustning till
det nya ändamålet.
I närtid har staten bekostat en helt ny godslinbana upp till vandrarhemmet för
sjusiffriga belopp och förra året fick Högbonden internet med bra prestanda genom
en ny radiolänkförbindelse, även denna bekostad av staten.
Ska nu allt detta ha gjorts för att landa i en omvandling till privat fritidsbostad
som ju blir det högst troliga utfallet vid en försäljning? Mitt i ett av länets mest värdefulla naturreservat, där normalt inget privat byggande alls skulle tillåtas. Och det
för en köpeskilling som sannolikt bara skulle täcka en bråkdel av de miljoner staten
lagt ned på Högbonden genom åren.
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Allt detta för att länsstyrelsen nu skall spara två procent på sina skötselkostnader.
Detta framstår inte på långt när som rimligt. Länsstyrelsen bör ompröva sin hållning
och ta in betydligt bredare perspektiv i de fortsatta övervägandena kring frågan.
Görel Thurdin			Leif Byman
Före detta miljöminister		
Före detta länsråd i Västernorrland
I Tidningen Ångermanland
skrev den 9 augusti 2016 kommunalrådet i Kramfors Jan Sahlén (S).
Under Ordet Fritt: Försäljningen

av Högbonden är skandal.

den 12 augusti 2016 fanns en artikel med rubriken:

Försäljningen av Högbonden har blivit framflyttad
Högbonden ska bjudas ut till försäljning under nästa år.

den 18 augusti 2016 fanns en artikel med rubriken:
”Natur: Västernorrland har fått många miljoner till naturskydd.

Rekord i naturreservat

Aldrig har det kunnat skyddas så mycket värdefull natur i Västernorrland som i år.
Orsaken är att anslagen för skyddad natur ökat rejält, med uppemot 50 procent.
- Länet har i år ungefär tio miljoner kronor för skötsel av skyddad natur och 40
miljoner till inköp och intrångsersättningar vid olika former av naturskydd. Det är
20-25 miljoner mer än normalt. Positivt är också att vi fått veta att det är en nivå som
kommer att ligga kvar åtminstone nästa år.
- Vi har till exempel 15-20 mil spångade leder att underhålla och ett 30-tal stugor
som kräver skötsel. …”
2016-07-25 skrev Esbjörn Hillberg ett brev till Länsstyrelsen i Västernorrland med
adress Landshövding Gunnar Holmgren och framförde Svenska Fyrsällskapets synpunkter i frågan.
2016-09-06 skrev undertecknad/Lennart von Post ett 3-sidigt brev till Naturvårdsverkets Chef för Fastighetsenheten, Maria Tiricke, med totalt åtta frågor i denna process.
Efter påminnelser och kontakt med Ställföreträdande Generaldirektören, Kerstin Cederlöv, erhölls svar 2016-12-14 från Maria Tiricke, men då på endast två av dessa frågor.
Den väsentligaste frågan:
4. Bevarandeplan Natura 2000 Högbonden SE0710042.
7.2 Skötsel. … Byggnaderna på öarna ska underhållas så att de inte förfaller
och skötas på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Löpande
åtgärder som är nödvändiga för att underlätta för besökare vidtas. Dessa åtgärder har
prioritet 1.
4.1

Kan enskilda handläggare på Länsstyrelsen och Naturvårdsverket besluta
om avstyckningar och försäljningar av Natura 2000 naturreservat som är
beslutade av Regeringen och EU-kommissionen?
frågan besvarades inte. 		
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I Tidningen Ångermanland
den 9 augusti 2017 fanns en helsida med två artiklar med rubrikerna:

Länsstyrelsen vill hitta lösning för Högbonden
Hotet mot Högbondens vandrarhem och båttrafiken till turistmagneten i Höga Kusten
lever vidare. Men från länsstyrelsens sida har man inte gett upp hoppet om en lösning.
- Vi är medvetna om vad effekterna med stor sannolikhet blir om byggnaderna säljs
till en privatperson, säger enhetschefen Torbjörn Engberg.

Det behövs en helhetslösning
Planerna på att staten, via länsstyrelsen, skall sälja ut byggnaderna på Högbonden har
väckt massor av kritik. Många ser det som dödsstöten för ön som turistmål.
- Min förhoppning är att vi gemensamt skall kunna hitta en lösning som vi kan presentera för Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, säger kommunalrådet Jan
Sahlén (S).
den 10 augusti 2017 fanns en artikel med rubriken:

De går ihop för att rädda Högbonden
Länsstyrelsen, landstinget, kommunen och destinationsbolaget agerar gemensamt för
att förhindra en försäljning av Högbonden.
- Vi är överens om att en privatisering skulle kunna vara förödande för Högbonden
som besöksmål, säger Kramfors kommunalråd Jan Sahlén (S).
På agendan för onsdagens möte mellan de fyra aktörerna stod framtiden för Högbonden, som Naturvårdsverket vill sälja.
2017-09-04 besökte 3 representanter för Kramfors kommun och 1 representant för
Länsstyrelsen Högbonden för att bedöma erforderligt underhåll.
_______
På Naturvårdsverkets hemsida ”Vad är Natura 2000” sidan 2 finns att läsa:

Utpekande och fastställande av Natura 2000
Det är länsstyrelserna som ansvarar för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden. Det är de områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar
till nätverket som skall bli Natura 2000-områden. Under processen har länsstyrelsen
samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden för regeringen.
Det är därefter regeringen som beslutar att till EU-kommissionen föreslå att
dessa områden skall upptas i Natura 2000-området. Kommissionen granskar urvalet
vetenskapligt och fastställer biografiska listor. Fågeldirektivets områden behöver inte
genomgå denna procedur.
______
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I ”Bevarandeplan Natura 2000 Högbonden SE0710042”
Som finns tillgänglig på internet kan man på första sidan läsa:
”Ägareförhållanden: statligt.” och: ”Fastställd/Uppdaterad: 2006-01-17”
På sidan 7 kan man läsa:

7. Bevarandeåtgärder
7.1 Områdesskydd

Högbonden är förutom att vara skyddat inom nätverket Natura 2000 också skyddat
i form av naturreservat. Området har därför det rättsliga skydd som kan tänkas behövas. Verksamheter i nära anslutning till det skyddade området kan kräva tillstånd
enligt Natura 2000-regelverket.

7.2 Skötsel

Naturen på öarna som inte tidigare är präglad av människor lämnas för fri utveckling
där naturliga processer får råda.
Resterna efter fiskeläget på Höglosmen, inklusive den öppna ängsmarken och
kapelludden ska vårdas. Marken runt fyrvaktarbostaden på Högbonden ska hållas
vårdad. Byggnaderna på öarna ska underhållas så att de inte förfaller och skötas på
ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Löpande åtgärder som är
nödvändiga för att underlätta för besökare vidtas.
Sammanfattning av planerade skötselåtgärder visas i tabell 6.
Tabell 6. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder

Skötselåtgärd

Tidpunkt

Prioritet

Fri naturlig utveckling

Tills vidare

1

Vård av byggnader och öppen mark i
anslutning till dessa

Vid behov

1

Löpandet åtgärder för att underlätta
för besökare

Vid behov

1

Enligt Länsstyrelsen skall man sköta naturen, men man har alltså 15-20 mil spångade
leder att underhålla och ett 30-tal stugor som kräver skötsel.
Man måste ställa frågan:

Är inte detta också Byggnadsanläggningar som underhålls?
Jag kommer fortsatt att följa ärendets alla turer så länge Högbonden är hotad.
					Lennart von Post
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Mariestadsgänget har slagit till igen!
Maria Elsby (text) Mariestads Fyrsällskap (foto där ej annat anges)

Röskärs fyr får nytt tak med hjälp
av Mariestads kommuns lyftkran.
Det hela gick som på räls.
Foto: Jesper Sydhagen/
Mariestads-Tidningen

Rubriken låter kanske värre än vad det är.
Tvärtom så har ”grabbarna” i Mariestads
Fyrsällskap återigen gjort ett strålande
renoveringsarbete. Denna gång var det
Röskärs fyr som den 19 september i år fick
nytt tak. Fyren, som är uppförd år 1904,
ligger i Mariestadsfjärden c:a 3 km nordväst om Mariestads hamn. Det gamla taket var genomrostat och fåglar hade börjat
bygga bon i fyren så det var hög tid.
Det är rent fantastiskt vad dessa
äldre gentlemän som tillsammans täcker
ett mycket brett kompetensområde kan
åstadkomma genom sitt ideella arbete.
Inte bara Röskärs fyr, även kallad
Snappudden nedre, har renoverats utan
under 2017 har också ensmärkena vid
Viknäs målats och markägaren har röjt sly
så att märkenas funktion har återställts.

Viknäs nedre målas.
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Under sommaren har Fyrsällskapet
också målat Mariestads fyra hamnfyrar,
d.v.s. Mariestads nedre, övre, inre nedre
och inre övre.
All heder åt det glada gänget som
håller ”sina” fyrar i så gott skick och låter dem lysa till allmän glädje för mariestadsborna och övriga.

Mariestads övre, före och efter renovering.

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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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 men för endast
ett exemplar per artikel.
Du kan alternativt gå in på vår hemsida www.fyr.org och använda vårt nya köpsystem
genom att klicka längst ner på första sidan på texten ”Beställ klubbprylar”.

Om fyrar - de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 95:- (til�läggsporto utrikes 50:-)

Fyrkortlek svenska fyrar, 52+3 kort, pris 50:-, (tilläggsporto utrikes 10:- )
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 20:-)
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 50:-)

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.

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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Fyrsällskapets tallriksunderlägg med fyrmotiv
Som du kanske har sett på vår hemsida (www.fyr.org, under Fyrar och Fyraffischer) så har vi 10 olika affischer
som kan laddas ner och användas vid:
Internationella Fyrdagen, fyrmässor,
utställningar etc.
Affischerna visar en bakgrundsfyr, vår
logga samt 6 olika namngivna fyrar
enligt nedan:

Nr

Område

Fyrar

1

Väst

Nordkoster, Pater Noster, Hållö, Måseskär, Ursholmen, Donsö Huvud

2

Rikstäckande

Kullen, Vinga, Hoburg, Högbonden, Örskär, Finngrundet

3

Sydost

Segerstad, Ölands Södra, Garpen, Hanö, Ölands Norra,
Storkläppen

4

Ost

Söderarm, Häradskär, Djursten, Grönskär, Landsort, Finngrundet

5

Vänern/Vättern

Vanäs, Harnäsudde, Snappudden, Naven, Hammarö Skage, Stavik

6

Sydväst

Tistlarna, Nidingen, Gäveskär, Vinga, Hallands Väderö, Morups
Tånge

7

N. Norrland

Bjuröklubb, Bergudden, Pite-Rönnskär, Högbonden, Rataskär,
Holmögadd

8

S. Norrland

Brämön, Bönan, Lungö, Storjungfrun, Örskär, Agö

9

Syd

Ystad inre, Sandhammaren, Smygehuk, Kullen, Malmö inre,
Falsterbo

10

Gotland

Fårö, Gotska Sandön, Östergarnsholm, Stora Karlsö, Hoburg, När

Vi har nu tagit fram 10 olika inplastade hårda tallriksunderlägg (30x40 cm) av
mycket hög kvalité. På framsidan finns en fyraffisch och på baksidan ett faktablad
om Svenska Fyrsällskapet. Underläggen kostar 100:- st. och kan köpas genom LarsGöran Itskowitz, lg@itskowitz.se. Porto och förpackning tillkommer: 45:- vid köp
av 1 underlägg, 60:- för 2-4, 70:- för 5-8 och 85:- för 9-18. Betalning mot faktura
som bifogas beställda underlägg. P.g.a. resa levereras beställningar gjorda före 18 okt
omedelbart. Senare beställningar kan inte levereras förrän efter 8 jan.
Maila lg@itskowitz.se för ev. frågor.
						Esbjörn Hillberg
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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 Arne Svensson, Ekudden 7, 430 84 Styrsö, tel. 0733-873060
e-mail:webmaster@fyr.org
Filip Larsson, Vendelsvägen 7, 217 63 Malmö, e-mail: webmaster@fyr.org

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

Per Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0431-27272

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 och 2018
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 Finngrundet
Foto: Ulf Wade Andersson

