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Ordförandens sektor
Jag överdriver nog inte när jag säger att Svenska Fyrsällskapet har lyckats över all förväntan men vi har tyvärr
inte lyckats med allt. Vår viktigaste uppgift bör vara att
se till så att de flesta större f.d. bemannade fyrarna bevaras. Staten har utrett denna fråga under c:a 15 år men
har ännu inte fattat något beslut. Vi har lika länge försökt att, kanske tillsammans med våra myndigheter, bilda en Nationell Fyrstiftelse som skall ta över och bevara
fyrarna. Så gott som alla är positiva till vår idé men det går inte att starta en stiftelse
och samla in pengar när regeringen inte kan bestämma vad de skall göra med fyrarna.
Ett annat område där vi inte heller har lyckats är att få TV att visa program om Sveriges fyrar, livet på våra fyrplatser och fyrhistoria. Vi anser att svensk TV bör vara stolta
över och belysa Sveriges maritima kulturarv. Man skall inte först och främst köpa in
program om andra länders kulturarv utan, om man får säga så, vara mer nationalistiska
och stolta över vårt eget land och kulturbyggnader.
Ett tredje område vi inte lyckats med var att få fler frimärken med svenska fyrar på.
Men nu har något hänt. I föregående Blänket nämnde vi att Sverige just givet ut hela
sex nya fyrfrimärken. Du kan läsa mer om detta och tidigare svenska fyrfrimärken på
annan plats i detta nummer. Jag vet att många konstnärer och fotografer under lång tid
har sänt fyrfrimärkesmotiv till Posten tyvärr utan resultat men nu kanske något ändras.
En festlig sak för mig personligen med nya frimärken var att jag fick ha med Dan
Thunman i projektet. Cirkeln slöts. Dan var faktiskt den första personen jag talade med
när jag 1995 kom på att jag ville starta Svenska Fyrsällskapet. Jag kände honom inte
då, men hade hörts talas om och lyckats få tag på hans mycket läsvärda examensarbete
från Göteborgs Universitet ”De Svenska fyrarnas bebyggelsehistoria, från 1600-talet till
1850”. Jag hade några år tidigare under min Londontid börjat samla fyrböcker och var
då medlem i det Engelska Fyrsällskapet. Våren 1995 skulle jag åka till Söderhamn och
fira 25-års studentjubileum. På vägen träffades Dan och jag för lunch på Uppsala järnvägsstation varvid jag frågade om han ville vara med och starta ett Svenskt Fyrsällskap.
Jag sade också att jag själv inte kunde mycket om fyrar så jag behövde honom och hans
kunskap. Däremot trodde jag mig kunna starta och leda en förening. Allt gick bra. Tur
skall man ha här i livet. Ett lyckat möte, en bra kombination och vi grundade Svenska
Fyrsällskapet hösten 1996. I år fick så Dan och jag våra namn på var sitt fyrfrimärke
Pite-Rönnskär resp. Vinga vilket var en ny fyrupplevelse.
Svenska Fyrsällskapet ger inte upp sin strävan att bilda en Nationell Fyrstiftelse för
att bevara fyrarna, vårt viktiga maritima arv, åt kommande generationer. Vi vill även
göra de svenska fyrarna mer och mer kända genom att visa dem på TV och på ännu
fler frimärken. Hör av dig med dina idéer för du kanske har några bra kontakter som
öppnar dörrar. Glöm ej att envishet och många små sandkorn till slut gräver ur stora
berg. Vi kan lyckas med allt genom hårt arbete och tur.
						Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
Det var värst vad tiden rasslar iväg. Nyss var det Årsboken som gällde och nu
är det redan dags för tryckning av vår-Blänket, årets första artikelnummer.
Tillströmningen av nya medlemmar i alla åldersgrupper har varit och är fantastisk.
Naturligtvis undrar jag vad som gjorde att just du gick med i vår förening och
ännu mer skulle jag uppskatta att få reda på vad du skulle vilja läsa i Blänket.
Svartklubbens fyr i Ålandshav fyller ”bara” 99 år i år, men varför inte starta
redan nu med Mats artikel om den rundnätta skapelsen.
Hur lockande är det inte att följa i Kristinas och Hasses fotspår och besöka
The Scottish Lighthouse Museum och kolla in deras stora linssamling m.m..
Själv hade jag gärna varit med och firat Hållös 175-årsdag. Nu blev det inte så
även om fyren s.a.s. ligger nästgårds.
Lite ledsen i ögat blir man ju när man ser hur Tistlarna ser ut, men desto
gladare när man läser om Furillens återtändning. Har du själv någon fyr i din
närhet som det kan vara intressant att rapportera om?
Roligt att Gunnar tog oss med till den pampiga kejsarfyren i Kiel. Ett
utflyktsmål som ligger inom räckhåll för de som bor i södra delen av vårt land.
Tänk att posten äntligen kom sig för att ge ut fyrfrimärken och t.o.m. 6 st på
en gång. Så vi har väntat på detta. Tack PostNord! Gör gärna om det.
Något som verkligen gjorde mig ont var att Lennart Högstedt, mannen som
startade det framgångsrika och flitiga Mariestads Fyrsällskap, har gått ur tiden.
Lennart var en sann fyrentusiast och vilka historier han kunde berätta.
Östergarnsholmen är inte så stor men väldigt fyrtät. Den äldsta fyren fyller
dessutom 200 år i år. Detta har Sven berättat om och jag har ”kompletterat” med
historien om vad som hände en av fyrfamiljerna på Holmen.
ABBA-filmen ”Mama Mia” har väl de flesta av oss sett kanske både en eller
flera gånger. Vår danske vän Henrik har varit där och med båt besökt flera av
inspelningsplatserna.
Ulf tar oss med till minstationen på Grimskärs skans. Grimskär den lilla ön i
Kalmarsund där det förr stod en fyr, men där nu allt är nedmonterat och bortflyttat.
Ulf har också besökt den pampiga fyren Westerheven i norra Tyskland.
Högbondens framtid ser något ljusare ut, men ännu finns det hinder att
undanröja för att säkra dess existens som ett av Höga Kustens vackraste turistmål.
							Maria Elsby

Hurra! Fyrpersonalregistret fungerar igen.
Vi har hittat en programmerare som undanröjt sökproblemen och uppdaterat
programvaran så nu skall alla funktioner fungera igen och 2 års elände är över.
Efter snart 10 års arbete är nu c:a 9250 personer dokumenterade.
							Maria Elsby
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Svartklubben – stormtålig skönhet
Mats Carlsson-Lénart

År 1819 byggdes den knubbiga fyren Svartklubben vid Ålands hav. Fyrens lite
oproportionerliga form beror på att den ursprungligen byggdes för att eldas med stenkol.

I en faluröd by på en fyrförsedd mörk klippa i Ålands hav
levde fyr- och lotsfamiljer i mer än 140 år.
I roslagssocknen Singö har fyr- och lotsväsendet varit en viktig arbetsgivare och
inkomstkälla i flera hundra år. 1753 inrättades lotsstation på ön Måssten, i havet öster om Singö. Där fanns det sen
tidigare ett sommarviste för fiskare (”fiskeborgare”) från Östhammar. Och Måssten hade även innan 1753 fungerat som
en slags utpost för lotsarna i Öregrund.
År 1819 byggdes Roslagens andra
fyr på klippön Svartklubben som ligger
mellan Måssten och Singö. 14 år senare
flyttades lotsstationen från Måssten till
Svartklubben som då gick från att ha varit en liten enslig fyrplats till att bli en
mindre by i havet.
6

Knubbig kolfyr

Fyrtornet på Svartklubben, högst upp på
ön och söder om byn, är inte mer än 18
meter högt men har en rejäl diameter
och gör ett lite knubbigt intryck, en av
de mer ovanliga fyrarna i landet. Tornet
byggdes så för att fyren skulle eldas med
stenkol. En liknande fyr från samma tid
var Östergarnsholm (1817).
Den förste fyrmästaren hette Johan
Englund och uppges ha varit född 1791.
Men efter knappt sex år på Svartklubben
omkom han genom drunkning, i april
1825, bara kring 34 år gammal. Han hade
då just blivit far till en liten flicka. Tragiskt
nog dog även flickan senare samma år.

från bryggorna i hamnen och in i den
lilla faluröda byn som är uppdelad i en
”lotssida” och en ”fyrsida”.
Husen står tomma under större delen av året men under sommaren lever
Svartklubben upp igen. Flera av de som
stundtals bor ute på skäret är ättlingar
till de gamla fyr- och lotsfamiljerna.

Framför bygdens stolthet! Åke Öhman
och Lisbeth Modin, aktiva i Singö Hembygdsförening, kommer bägge från gamla
fyr- och lotssläkter.
Fyrvaktaren Olof Lindberg fick ta över
som fyrmästare efter Englund. Men
Englunds änka och en äldre dotter till
den omkomne fyrmästaren bodde kvar
ute på Svartklubben så länge de levde.

Uppdelad by

De som tar emot Blänket och skjussar ut
till Svartklubben är Lisbeth Modin och
Åke Öhman, båda av gamla fyr- eller
lotssläkter från Singö.
– Min farfars farfar Per Larsson Modin var från Morkarla i Upplands inre
men han ville inte vara bonde utan blev
fyrvaktare här på Svartklubben 1846,
berättar Lisbeth medan vi vandrar upp

Den faluröda byn på Svartklubben var
tydligt uppdelad i en ”fyrsida” och en
”lotssida” – fyrpersonalen bodde i husen
närmast i bild.

Kapten som blev fyrmästare

Fyrmästare när Lisbeth Modins förfader
Per Larsson anlände till Svartklubben
var skåningen Ebbe Jansson. Han hade
varit en välbärgad kofferdiskeppare med
gård utanför Torekov men blev utblottad när han, på väg från Luleå till Argentina, förlorade sitt skepp i de ökända
vattnen kring Holmögadd i slutet av oktober 1840.
Efter att ha fört ett kringflackande
liv med sin familj under ett par år fick
den 54-årige Jansson till sist tjänsten
som fyrmästare på Svartklubben år
1842. Fyren hade då precis byggts om
från den svårarbetade stenkolsdriften till
oljelampor men det var ändå ingen enkel
tillvaro för Ebbe Jansson.
Inte minst hade han inledningsvis
problem med sina underlydande. Janssons företrädare som fyrmästare, Per
Mattsson Söderqvist, hade avskedats efter dåligt uppförande. Men Söderqvist
tilläts stanna kvar på Svartklubben som
fyrvaktare och enligt vad Ebbe Janssons
sonson, amatörhistorikern E Alfred Jansson, skrev i sin bok ”Singö – en roslagssockens krönika” så gjorde den avsatte fyrmästaren sitt bästa för att göra livet surt för
sin chef. Det slutade med att Söderqvist
snart sparkades även från fyrvaktartjänsten. Även de två påföljande fyrvaktarna
var problematiska för Ebbe Jansson och
det var inte förrän den mer skötsamme
Per Larsson Modin kom till Svartklubben
som det blev arbetsro på fyrplatsen.
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Fyrmästarebostaden på Svartklubben. Den ursprungliga fyrmästarbostaden från 1819
byggdes till av fyrmästare Ebbe Jansson på 1840-talet.

Död mellan fyrarna

Men säg den glädje som varar länge. Ebbe
Janssons fru fick nog av livet på roslagsskäret och flyttade 1846 tillbaka till Bjärehalvön. 10-barnspappan Ebbe Jansson
var ensam kvar på Svartklubben med två
av sina söner, Edvard och Carl Benedict.
Den senare hade vid 19 års ålder
börjat jobba under sin far, som fyrbiträde på Svartklubben. Men hösten 1848
fick Carl Benedict i stället tjänsten som
fyrvaktare på Understens fyr som just
byggts allra längst ut bland de svenska
skären i Ålands hav, c:a sju distansminuter från Svartklubben. Understen tändes
11 november men Carl Benedikt Janssons karriär som den nya fyrplatsens
andreman skulle inte bli lång. För en
stormig februaridag 1849 så försvann
både Carl Benedict och Ebbe Jansson
för alltid. De lämnade Svartklubben den
19 februari och seglade ut till Understen
med Carl Benedicts och hans kollegors
8

avlöningar. Men vädret blev hastigt
sämre och far och son bestämde sig för
att återvända till Svartklubben samma
eftermiddag. Men de kom aldrig fram.
Spillror av deras båt hittades senare men
kropparna påträffades aldrig.

Svartklubbare i generationer

Efter Ebbe Janssons tragiska försvinnande blev det Lisbeth Modins då 33-årige
farfars farfar som blev Svartklubbens
femte fyrmästare, en befattning han
innehade i 20 år – fram till sin död 1869.
– Även hans son, alltså min farfars
far arbetade här på Svartklubbens fyr i
ett 20-tal år, innan han fick tjänsten som
fyrmästare på Björns fyr, säger Lisbeth.
Hon är mer eller mindre uppvuxen på Svartklubben, eftersom hennes
far Per Modin (1923-92) var lots där i
många år.
– Många av dem som jobbade på
Svartklubben hade även hem inne på

Lamporna som ger ljus från Svartklubben idag.
Singö och det hade vi också. Men på
somrarna var vi alltid här ute, minns Lisbeth som efter en lång yrkeskarriär som
radiotelegrafist nu ägnar sig mycket åt att
dokumentera sin hemsockens historia.

Bra hamn

Lisbeth och Åke Öhman visar mig runt
på ön och i den folktomma lilla byn. Det
blåser inte påtagligt mycket men stora
vågor slår mot skärets östra och södra
sidor. Sundet mellan Svartklubben och
närmaste delen av Singö är inte mer än

några hundra meter brett, men det är
lätt att tänka sig att det ofta kan ha varit
vanskligt att ta sig över.
– Men hamnen är skyddad och bra,
påpekar Åke Öhman. Den stora gjutna
bryggan var för lotsbåtarna medan fyrfolket hade sina bryggor här på andra sidan.
Åkes far var båtman på Svartklubbens lotsstation men arbetade även som
lots då och då, såkallad bristlots. Men
inte heller hans familj hade sitt fasta
hem på Svartklubben utan på en liten
gård inne på Singö.
– Pappa var borta väldigt mycket i
min barndom men på somrarna så kunde
vi vara tillsammans här ute, minns han.

Bröllop blev begravning

Bara en handfull fyrtorn i landet är äldre
än Svartklubben.

Den förste i Åkes släkt som var i fyr- och
lotsväsendet var hans farmors farfar mästerlotsen Mats Ersson Söderlund (17931856) som var från Backby på Singö.
– Även hans son Mats Söderlund var
mästerlots här på Svartklubben. Och sen
var det hans dotterson Viktor Öhman,
9

Huset på berget var fram till 1960 svartklubbslotsarnas utkik och vaktstuga, men
är idag sommarbostad. På andra sidan
sundet syns Svartklubbens nuvarande
lotsstation, byggd 1960 och belägen på
Singös östra sida.

En del av bebyggelsen på Svartklubben är
baracker från andra världskrigets dagar
då försvaret hade en betydande närvaro
på ön. I mittenbaracken låg mässen med
kök.

min farbror, som blev näste lots i släkten.
Och till sist då min far Georg, säger Åke.
Åke är född i december 1934. Bara
en månad innan hade en tragedi inträffat
i släkten.
– Min kusin Iris skulle gifta sig och
man skulle in och köpa det som behövdes i Östhammar. På den tiden fanns det
ingen bro eller väg till Singö så om man
skulle in till en större ort så tog man båten. Förutom Iris själv var det hennes
pappa min farbror Viktor som varit lots
i hela sitt vuxna liv och så var det min
och Iris faster Emma. Men på vägen hem
hade det blåst upp och de omkom allihop vid en udde här på Singö som heter
Turhuvudet. Kropparna hittades och i
stället för bröllop blev det begravning
för tre personer, berättar Åke.

och man hade också byggt stora försvarsanläggningar här i närheten, bland annat
på ön Roten ett stycke norrut, berättar
Lisbeth och Åke.

Hemlig kust

Och havet, fjärdarna och sunden kring
Singö har varit skådeplats för många dramatiska händelser genom seklerna. Ett
extra dramatiskt skede var förstås andra
världskriget.
– Då placerades ganska många militärer här ute på Svartklubben. Man ville
ha koll på fartygen som passerade kusten
10

Parkerade 10 000-tonnare

En dag som Åke Öhman aldrig glömmer är när han kring midsommar 1947,
bara 13 år gammal, tillsammans med en
jämnårig kamrat fick rycka in och köra
lotskutter i samband med att ett fartyg
hamnat i nöd.
– Det var ett s.k libertyfartyg, alltså ett amerikanskt handelsfartyg som
byggts i rekordfart under kriget, som utkiken på Svartklubben upptäckte hade
problem, slagsida, ett stycke ut till havs
här. Lotsarna försökte få kontakt med
fartyget men misslyckades. Då bestämdes det att skicka ut den lots som kunde
engelska bäst, han hette Eric Borgström,
och då det inte fanns några båtsmän tillgängliga fick jag och kompisen köra båten, minns Åke.
Väl ute vid fartyget, Frank Springer
av Los Angeles, så togs i alla fall lotsen
emot och kunde gå ombord.
– Han insåg direkt att de inte kunde
fortsätta. Fartyget var lastat med järnslig

från Luleå och på väg till Tyskland. Borgström beslöt att sätta fartyget på grund
på en strand norr om Backbyfjärden.
– Det var minsann en syn att se en
10 000 tonnare stå ”parkerad” inne vid
Singö, säger Åke Öhman. Folk tyckte såklart det var spännande. Och en annan
sak vi aldrig sett här på Singö var mörkhyade människor, många i den amerikanska besättningen var svarta.
Någon dag senare kom bärgning och
bogserbåtar drog fartyget till Stockholm.
Ett hål på 2,5 m2 upptäcktes i skrovet.
– Det konstaterades att hon gått på
en mina, säger Åke Öhman.

Slutet på en era

På 1950-talet blev det aktuellt med förändringar kring Svartklubben och dess
c:a 10 lots- och fyrfamiljer.
Efterkrigsgenerationens lotsar ville
helst ha det lite mer bekvämt än att bo
ute på ett vindpinat skär – visserligen
inte alls långt från land och civilisation
men som det kunde ta timmar att ta sig
mellan när isen varken bar eller brast.
– Det som hände var att den allra
östligaste delen av Singö, den ödsliga
halvön Kalvskäret fick väg och uppe på
ett berg ovanför sundet mellan Singö
och Svartklubben byggdes en ny lotsstation med utkik. Nere vid vattnet fick
lotskuttrarna en ny hamn, berättar Lisbeth och Åke.
Det var 1960 som lotsarna lämnade
Svartklubben och gick in i en ny tid på
andra sidan vattnet. Kvar i den lilla byn
ute i havet blev fyrfolket, den siste fyrmästaren Oskar Eriksson och fyrvaktare
Erik Lindroth med familjer. Men bara
i ungefär ett år för 1961 automatiserades fyren och fyrplatsen avbemannades.
Sedan dess har den faluröda byn på den
svarta klippan i havet stått folktom under större delen av året.

– Nästa år, 2019, fyller Svartklubbens fyr
200 år. Det vill ju vi på Singö gärna fira.
Men vår fina gamla fyr skulle behöva
rustas upp om vi ska få ha den kvar, säger
Lisbeth Modin.

SVARTKLUBBEN – FYRFAKTA
1819 Fyren byggdes. Stenkolsfyr.
1842 Fyren byggs om för rovoljedrift
1869 Mistklocka tas i drift
1875 Rovoljelampan ersätts med
fotogendrift
1888 Motordriven mistlur tas i drift
1897-98 Ny lanternin och lins
1935 Fotogenlampan ersätts av
primusglödljus
1961 Elektrifiering, automatisering
och avbemanning
Fyrtornet är knappt 18 meter högt
och står på c:a fem meters höjd över
vattenytan.

KOM TILL SINGÖ!
- Singö ligger några kilometer norr om
Grisslehamn i Roslagen (utgångspunkt
för Eckerölinjen till Åland). Cirka 125
km norr nordost om Stockholm och 80
km öster om Uppsala.
- I Singö Hembygdsmuseum på Mattsgården finns en fin utställning som berör
fyr- och lotsväsendets stora betydelse för
denna utpostsocken i Roslagen. För kontaktuppgifter och öppettider se hembygdsföreningens hemsida singo.dk
- Från den nuvarande lotsstationen på
Kalvskäret har man fin utsikt över Svartklubben. Man kan parkera bilen nere
vid lotsbryggan och promenera upp till
lotsutkiken.
- För besök på Svartklubben se Fyrhandboken för kontaktpersoner och information.
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SKOTTLAND – MED FOKUS PÅ FYRAR
Kristina Söderlind och Hasse Rutberg

Timeline i Stevenson rummet på Northern Lighthouse Board.
I början av oktober 2017 gjorde vi en
resa till Skottland. De första dagarna, i
Edinburgh, gick i arbetets tecken med
studiebesök, konferenser och gemensamma genomgångar av intryck och lärdomar, men därefter var det förstås tid
för skotska fyrar!
På förslag av Esbjörn Hillberg inleddes den delen av resan med ett besök på
Northern Lighthouse Board, som är beläget på 84 George Street i Edinburgh.
Här hade vi stämt träff med Fiona Holmes med titeln Communications Officer.
Hon visade oss husets samling av bilder
och föremål förknippade med fyrar och
utvecklingen av fyrväsendet i Skottland.
Inte minst fick vi klart för oss vilken dominerande roll familjen Stevenson haft
när det gällde konstruktion och byggnad
av de första fyrarna. I huset fanns också
en intressant ”Timeline”, där man kunde
följa fyrverksamhetens historia längs en
lång tidsaxel. Tyvärr var styrelserummet
upptaget, så vi kunde inte se tavelsamlingen som finns där.
Northern Lighthouse Board presenterar ”Our Mission: To deliver a reliable,
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efficient and cost-effective Aids to Navigation service for the benefit and safety of
all Mariners”. Man ansvarar för fyrar i
Skottland och på Isle of Man; dessutom
tar man ansvar för miljön, vilket innebär
samarbete med många andra organisationer.

Fyrföremål på Northern Lighthouse Board

along the shores of Scotland, I am proud
to think they burn more brightly for the genius of my father.”

The Museum of Scottish Lighthouses,
Kinnaird Head
Besöket avslutades med inköp av Roland
Paxtons bok ”Dynasty of Engineers”, som
handlar om familjen Stevenson och Bell
Rock, den första fyren som konstruerades och uppfördes av Robert Stevenson,
dynastins grundare. Författaren Robert
Louis Stevenson, son till Thomas S och
barnbarn till Robert S, har skrivit: ”The
Bell Rock stands monument for my grandfather; the Skerry Vohr for my uncle Alan;
and when the lights come out at sundown

Fyllda av fyrhistoria fick vi rådet att
avsluta dagen med ett besök på hotellet ”The Courtyard by Marriot”, som är
byggt på den plats där Robert Stevenson
en gång bodde. Man har verkligen tagit
vara på platsens historia; hotellets entrévåning är smakfullt dekorerad med bilder och föremål som för tanken till fyrar.
Dessutom fick vi njuta av drinken ”The
Bell Rock”, bestående av gin, äppeljuice,
citron och prosecco. Det är verkligen ett
perfekt hotell att ta in på för fyrvänner!
Med hjälp av en hyrbil lämnade vi
sedan Edinburgh och gav oss iväg norrut. Vårt mål var förstås Fraserburgh och
Kinnaird Head, där The Museum of Scottish Lighthouses finns, det största fyrmuséet i UK. Fyren - och numera muséet
- är byggda i 1500-talsslottet Kinnaird
Head Castle. Här byggde Thomas Smith
den skotska kustens första fyr. Thomas
Smith var både styvfar och svärfar åt
Robert Stevenson.
Muséet etablerades i början av
1990-talet genom stöd från Northern
Lighthouse Board, som också överlämnade en stor del av sina samlingar till
muséet. Så t.ex. finns en fantastisk sam-

Bild av byggandet av Bell Rock på hotell
The Courtyard by Marriot.

En del av den stora samlingen av linser på
The Museum of Scottish Lighthouses.
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En av de många stora linser som finns att se på the Museum of Scottish Lighthouses.
ling av linser liksom andra fyrtekniska
artefakter där. Dessutom har man en fin
museishop och ett café med magnifik
havsutsikt!
Vårt sista fyrbesök denna gång blev
Coveseas Skerries Lighthouse i Lossiemouth på norra kusten, något öster om
Inverness. Vi trodde det var enkelt att
nå fyren som var lätt att se i det vackra
vädret och började vandra längs stranden. Men det var både långt, vått och
knaggligt och inte helt lätt att hitta upp
till den lysande vita fyren som lockade i
höstsolen! Men vi kom fram och fick en
fin visning av en fyrvärdinna som entusiastiskt visade oss vad man åstadkommit. Fyren har övertagits av en förening
i Lossiemouth och är nu öppen för allmänheten. För att förbättra ekonomin
har man gjort det möjligt att hyra de små
lägenheter som fyrpersonalen bodde i.
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Då man fick överta fyren följde också en
hel del land med och där har man nu
planerat att bygga ett mindre museum.
När vi beundrade den vida vyn från
toppen av fyrtornet, för dagen i solljus
och med kristallklar sikt, såg vi de skär
(jfr Skerries), som givit namn åt fyren.
Vi såg också den väg som ledde till fyren
om man inte vill gå längs stranden …

Coveseas Skerries Lighthouse, Lossiemouth

Coveseas Skerries Lighthouse by night.

Foto: Franziska Smith

Med många nya, fina minnesbilder av
fyrar i vackra omgivningar och vänliga,
gästfria skotska fyrentusiaster styrde vi
sedan kosan söderut och lämnade därWeb-adresser:
www.nlb.org.uk			
www.alk.org.uk			
www.lighthousemuseum.org.uk
info@lighthousemuseum.org.uk

med kusten. I stället följde vi floden
Spey och besökte ett och annat whiskydestilleri, men det är en annan historia.

Northern Lighthouse Board
The Association av Lighthouse Keepers
The Museum of Scottish
Lighthouses

Din medlemsavgift för år 2018

En liten påminnelse om att detta nummer är det sista numret som du får om
du inte har betalat din årsavgift för 2018 (enskild medlem 200:-, förening 250:-,
företag 1000:-). Tillsammans med Blänket 2018:1, som kom i slutet av januari,
sände vi ett inbetalningskort till de som inte hade betalat för 2018 och bad dem
att betala senast 2018-02-28. En stor majoritet har betalat men alla har inte gjort
det. Vi ber er som vill fortsätta att vara medlem att snarast betala årsavgiften på
Svenska Fyrsällskapets plusgirokonto nr 400714-2, uppge medlemsnummer som
finns tryckt på Blänkets plastförpackning eller namn och adress samt årtalet 2018.
Kontakta Ulla Hillberg 031-972148, ulla@hillberg.com om du har någon fråga.
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Pigg 175-åring firades av fyrvänner
Madeleine Nilsson

Fyrvännerna som var på plats den
1 november för att fira att det var
175 år sedan fyren tändes för första
gången.

Föreningen Hållö Fyrs hedersmedlem Bertil Abrahamsson vid ceremonin då unionsflaggan placerades
i fyren.

Den 1 november 1842 tändes Hållö fyr för första gången och det är värt att
fira tyckte föreningen Hållö Fyr som bjöd in ett 25-tal fyrvänner till ett 175-års
kalas. Hedersmedlemmen Bertil Abrahamsson placerade unionsflaggan högst
upp i fyren som en symbol för fyrens betydelse för sjöfarare genom alla tider.
Födelsedagsfirarna hämtades med båt
från Kungshamn och åkte ut på en gungande färd i blåsigt väder till Hållö. Bland
gästerna fanns tjänstemän och politiker
från kommunen och representanter från
Hållö-föreningarna. Efter promenaden
upp till fyren väntade tal och guidning
av fyrföreningens ordförande Bengt Wall
och kassör Kjell Johansson.
Gästerna bjöds på en inblick i fyrens
historia, om hur ljusskenet har gått från
en lampa med rovolja till dagens ledlampa och familjen Taubes relation till
Hållö och fyren. De båda konstaterade
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att det är en pigg 175-åring som firas
som har överlevt stormar och världskrig.
Fyren förklarades som byggnadsminne
1935, något som troligtvis har räddat fyren från att rivas. När föreningen Hållö
Fyr bildades 2010 var det just för att
arbeta för fyrens bevarande, levandegöra
dess kulturarv och utveckla den till ett
förstklassigt besöksmål. Idag besöks fyren av 5000 personer årligen.
Efter en skål och ett fyrfaldigt leve
placerade fyrföreningens hedersmedlem Bertil Abrahamsson en unionsflagga
högst upp i fyren i lanterninen som en

Ordförande Bengt Wall håller i tavlan som
visar delar av familjen Taube på Hållö.
symbol för fyrens betydelse för sjöfarare
genom alla tider.
Födelsedagskalaset avslutades med
kaffe och tårta i Utpost Hållös vandrarhem till tonerna av Inbjudan från Bohuslän, framförd av musikern Peter Bohlin.
– Hållö och fyren är en fantastisk
marknadsföring för kommunen, så ett
stort tack till föreningarna för allt arbete
de gör, säger kommunstyrelsens representant Ronald Hagbert som överlämnade present och blommor till fyrföreningen.

Föreningen Hållö Fyrs Dan Andersson,
Bengt Wall, Bertil Abrahamsson och Kjell
Johansson..

175-års kalas med tårta.

Tistlarnas förfall?
Hej!
Jag besökte yttre Tistlarna idag (8/2)
och såg att underhållet av fyren var
under all kritik. Det är ingen vidare
syn att se en sådan fin fyr förfalla så.
Man kan ju hoppas att Sjöfartsverket
öppnar ögonen.
Mvh Mikael Jonsson
Red.anm.: Javisst är det sorgligt att
se men tyvärr gäller det inte bara för
Sjöfartsverket att öppna ögonen utan
även plånboken. Det är väl det som är
problemet, viljan finns nog.
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Kejserliga fyren i Kiel
Gunnar Boman (text och foto där inget annat anges)

Fyren i Kiel-Holtenau togs i bruk 1895.
Knappt hade vi lämnat vårt hotell i centrala Kiel, mellan Hauptbahnhof och kajen mot Kieler Förde, innan vi svängde
upp på motorvägen som korsar staden.
Vi kom snabbt på en imponerande
bro över ”Nord-Ostsee-Kanal” som på
svenska kallas Kielkanalen. Denna kanal
förenar Nordsjön från Brunsbüttel vid
Elbes mynning med Kiel vid Östersjön
och besparar den sjöfarande den långa
resan runt Jylland. Från t.ex. Rotterdam
till Malmö minskar färden med 250 sjömil (46 svenska mil) och många faror
till sjöss. Kanalen invigdes 1895 och har
fått stor betydelse för sjöfarten. Den är
en av världens mest befarna kanaler. Nu
för tiden kan kanalens slussar ta hand
om fartyg som är som mest 235 meter
långa, 32 meter breda och dess fasta
broar accepterar högst 40 meters höjd
på fartygen.
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På norra sidan kanalen började vi leta
oss genom vackra villakvarter för att
finna kanalstranden och fyren Holtenau,
målet för vår färd. Den började anläggas år 1887 på en liten kulle, byggd av
schaktmassor från kanalen, och kejsar
Wilhelm I Iade grundstenen. Avsikten
var att fyren skulle markera infarten till
Kielkanalen. Många svenskar har kunnat
se den från någon av de stora bilfärjorna
mellan Göteborg och Kiel.
I botten på fyren anlades en ”DreiKaiser-Halle” där man ville hylla de tre
kejsare som regerade under den tid då
kanalen byggdes: Wilhelm I, Friedrich III
och Wilhelm II. Den åttkantiga minneshallen liknar ett litet kapell och är smyckad med mosaiker. Numera används den
för bröllop. När vi kom dit var den stängd
men vi kunde titta in genom den vackra
ytterdörren. Ovanför den syntes de två

Författaren tittar in i ”Drei-Kaiser-Halle”

Minnestavla över kanalens öppnande
1895.
sjöjungfrurna ”Östersjön” och ”Nordsjön”
skaka hand med varandra.
Själva fyrtornet uppfördes i rött
murtegel och höjden blev 20 meter över
havet. Tornet kröns av en rundad, kopparklädd huv. Fyrens räckvidd anges till
11 sjömil för dess vita ljus, 9 för rött och
8 för grönt ljus. På tornets fasader finns
reliefer och skulpturer och en minnestavla för Wilhelm II, som den 21 juni
1895 överlämnade kanalen till världens
sjötrafik. Den kallades ”Kaiser-WilhelmKanal” till 1948 då den återfick sitt nuvarande namn.

”Kaiser-Wilhelm-Denkmal”

Ursprung: Vykort

I närheten av fyrtornet fanns ursprungligen ”Kaiser-Wilhelm-Denkmal”, en sex
meter hög staty i brons av kejsaren Wilhelm I i generalsuniform, omgiven av
allegoriska figurer. Statyns brons smältes
ner under andra världskriget och dess
sockel som var åtta meter hög och gjord
av svensk granit revs 1954.
Den här dagen var det alldeles lugnt
och lite disigt. På fjärden cirklade många
segelbåtar i väntan på att få komma in
i den stora slussen. Ut ur den kom två
stora fraktfartyg och en orange lotsbåt
gick ut till dem från sin kaj nära fyren.

Missa inte detta!
Ett stort tack till Christian Lagerwall som skickade länken till en intressant film
om hur man tillverkar en 5:e ordningens Fresnel-lins från råmaterial till färdig
produkt.

https://youtu.be/spVhj40vcxI
							Redaktören
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Återtändning av fyren Furillen på Gotland
Ulf Schloss (text och foto)

Fyrkuren från havet

Linslykta med gasklipp

Inifrån fyren mot havet
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Fyren Furillen på nordöstra Gotland
från 1911 som ägs och förvaltas av
Rute Hembygdsförening kommer åter
att blinka efter många år som en av
de mycket få kvarvarande gasfyrarna.
Fyren kom till för att underlätta inseglingen till kalkindustrin på Furillen.
Fyren är kanske lite oansenlig från
utsidan men desto intressantare på insidan.
I övre delen sitter en linslykta med
ett linssegment av 4:e ordningen, en
AGA gasklipp typ KMEA-130 samt
sektorglas. En aceteylenegasbehållare
typ AL-41, kopplingsstycke, manometer med tillhörande rörledningar finns
i undre delen av fyrkuren.
Efter noggrann läckagekontroll av
gasledningarna och alla kopplingar var
det dags att tända fyren. Efter några
minuter hördes det välbekanta ljudet
från klippventilen. Klippen fungerade
alltså efter att varit ur drift i drygt 40
år. Tyvärr hade evighetsbrännaren sotat igen vilket innebar att huvudlågan
inte tändes. Med hjälp av en tändsticka
kunde vi dock tända huvudlågan.
Evighetsbrännaren kommer nu att
bytas ut och då bör fyren vara i fullt
driftdugligt skick med karaktären Fl. 4
s, RWG, ungefärlig räckvidd 9 nm.
Per Öberg från Rute Hembygdsförening och Jan Ströberg från Fyrtillsyn Gotland har möjliggjort att fyren
nu (2017) kunnat återtändas.

Havet igår, idag och imorgon

– Västerhavsveckan jubilerar 4-12 augusti 2018
Gunilla Fransson Bangura
Sedan tio år arbetar Västerhavsveckan med att lyfta
havsmiljöfrågor. Under en vecka i augusti varje år får
besökaren möjlighet att ta del av aktuell forskning,
prova på havsnära aktiviteter, vandra med kunniga
ciceroner och lära sig mer om framtidens mat från
havet, experimentera, strandstäda, följa med på båtturer och besöka fyrplatser. När Västerhavsveckan
nu arrangeras för tionde gången så firas detta extra
mycket under temat Havet igår, idag och imorgon.
Men det handlar inte bara om att rädda havet – det
handlar också om förutsättningar för ett liv längs
kusten, med levande samhällen. I sommar ges en
tillbakablick om hur livet på, i och vid havet var förr
och hur det kommer att se ut i framtiden.
Vårt maritima kulturarv har en stor del i Västerhavsveckan och flera fyrar håller öppet. Idag är alla fyrar automatiserade. Fyrplatserna är
obemannade, och fyrskeppen har sedan länge dragits in. Det kan låta sorgset, men det
finns ljusglimtar. Många är de fyrfantaster som kämpar för att rädda kvar de gamla fyrarna. I december 2017 såg vi ett resultat – då bl.a. Måseskär, efter över 35 års kamp
för bevarande, äntligen blivit byggnadsminne.
Under Västerhavsveckan är Ursholmen, Hållö, Måseskär, Kullen, och Vinga några av
fyrarna där du kan ta del av fyrhistorier, framtidstro och möjligheter.
Ute på våra fyrplatser, ofta belägna i yttersta havsbandet har vi en mycket speciell
natur. Växtlighet, fåglar, grodor och den marina miljön är av stort intresse för såväl
besökare som forskare. Späckhuggare, tonfiskar och tumlare skymtas allt som oftast
och den mytiska stormfågeln kommer ibland i land. Passa på och möt fyrentusiaster,
biologer, ornitologer och andra experter som med stor entusiasm berättar om fyrplatsens speciella karaktär.
- Om jag blundar ser jag ljuset från Måseskärs fyr spridas över ön.
Mistkanonen smäller i tjockan. Det är vinter och jag drömmer
om gamla tider. Att sedan i augusti, under Västerhavsveckan,
få se den gamla fyren lysa igen är årets höjdpunkt.
Det finns nog inga andra byggnader som väcker lika många känslor som fyrar. De har
visat vägen och ingett trygghet för sjöfarare under alla tider. Idag har de förlorat sin
betydelse för sjöfarten, men omges av ett romantiskt skimmer, där historiens vingslag
hörs ännu. Under Västerhavsveckan leder dig kunniga ciceroner in i mystiken kring
fyrplatserna, så passa på att besöka någon av fyrarna då.
Hela programmet finns på www.vasterhavsveckan.se.
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Fyrfrimärken och Sverige
Esbjörn Hillberg

Dan Thunman och Esbjörn Hillberg signerar förstadagsbrev.
Foto: Ulla Hillberg
Det kommer ut många fyrfrimärken
varje år i olika länder. Det finns till och
med en engelsk katalog med bara fyrfrimärken. Sverige som är en stor fyrnation
har tyvärr inte varit vidare aktivt inom
detta område. Posten i Sverige har, vad
jag vet, under alla år t.o.m. 2017 endast
gett ut 18 frimärken med fyrar, men så
i januari 2018 kom ytterligare 6 vilket
positivt överraskade oss alla.
Fyrsällskapet var faktiskt involverat
i denna process eftersom PostNord Frimärken kontaktade mig och ville ha fyrfrimärksidéer om en planerad nyutgåva.
Jag ombads att hålla detta hemligt men
fick tillstånd att ta med ytterligare fyrrådgivare och valde då Dan Thunman.
Tillsammans med PostNord bestämdes att temat skulle vara fyrar och
arkitektur. Urvalskriterier var bland annat geografisk spridning, arkitektoniskt
intressanta och varierande epoker. Efter
diskussion mailade vi några av våra egna
fotografier på ett 10-tal fyrar som exempel. Därefter valde PostNord ut 6 fyrar
och bad festligt nog också att få använda
Dans foto på Pite-Rönnskär och mitt på
Vinga. Resterande valdes från proffsfo22

tografer. PostNord bad även Sveriges
fyrinventerare Dan att författa en kort
beskrivning av dessa sex fyrar som skulle
bifogas förstadagsbreven.
Vid presentation på Postmuseet i
Stockholm den 4 januari 2018 talade
jag om Svenska Fyrsällskapets verksamhet och Dan om de sex fyrarna. Därefter bjöd PostNord alla besökare på kaffe
samt fyrkakor prydd av de utvalda frimärksfyrarna. Avslutningsvis signerade
Dan och jag förstadagsbrev med våra
fyrfrimärken på under 1 timme och delade ut Fyrsällskapets broschyr.

Fyrbakelser.

Foto: Dan Thunman

Jag hoppas att detta är början på en positiv fyrfrimärksutveckling och att PostNord
ger ut frimärken med andra fyrar inklusive
större fyrar i Vänern och Vättern.
Red.anm.: I Blänket 2018:3 kommer en
artikel skriven av Göran Falke där historiken bakom de tidigare utgivna fyrfrimärkena berättas.

Följande fyrfrimärken har givets ut i Sverige:
1969, 1 st
1974, 1 st
1982, 2 st
1989, 4 st
1992, 1 st
1992, 1 st
2002, 2 st
2003, 1 st
2004,
2004,
2005,
2012,
2013,
2018,

1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
6 st

Vippfyr Landsort, Falsterborev fyrskepp och Svenska Björn (Svenskt
fyrväsende 100 år)
Vinga fyr och lotsplats (Ingick i serien Västkust)
Skagsudde, Vens södra udde (liten fyr) (Ingick i serien Nya sjömärken)
Nidingen, Söderarm, Sydostbrotten, Sandhammaren (Ingick i serien
Svenska fyrar)
Gåsfeten med Daléns solventil (Ingick i temat Patent- och
registreringsverket 100 år)
Vinga, mindre bild akterom fartyget Superb 1855 (Ingick i serien
segelfartyg)
Räbbehuvud (Ingick i temat Sommar i Bohuslän)
Långe Jan/Ölands södra udde (Ingick i temat Världsarv Ölands södra
udde)
Svenska Högarna (Ingick i temat Nordiskt ljus)
Franska stenarna (Ingick i temat Stockholms skärgård)
Högbonden (Ingick i temat Världsarvet Höga kusten)
Häradskär (Ingick i temat Norden vid havet)
Örskär (Ej frimärke utan klisteretikett Porto Betalt
Pite-Rönnskär, Örskär, När, Långe Jan/Ölands södra udde, Falsterbo,
Vinga (Tema Fyrar och arkitektur)

Skärgårdspärla blir naturreservat
Ur Naturkompaniets katalog

Lokala naturvårdare och eldsjälar gjorde nyligen vågen inför det faktum att Björns skärgård
i Norduppland blir naturreservat. Världsnaturfonden (WWF) har tidigare gett området märkningen ”Svensk pärla” för sin vackra natur och
stora fågelkoloni av c:a 3500 häckande kustfågelpar. Men även för ovanliga djur som utter och
gölgroda. Området, som ligger inom Tierps kommun, består av sju större öar, mindre skär och en
bit fastland. Här kan man bada, fiska, fågelskåda
eller bara ta det lugnt på klipporna. Fyrvaktarmiljön är från 1800-talet. Kanske kan det vara ett
bra utflyktsmål när de första vårstrålarna börjar
värma upp både människor och natur.
		

Insänt av Jan Magnusson i Sundsvall

Björns nya fyr.

Foto: Esbjörn Hillberg
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Grundaren av Mariestads Fyrsällskap
Lennart Högstedt har avlidit

Snappuddens fyrar var de som låg Lennarts hjärta
närmast. Här på väg från Snappuddens nedre fyr.
År 2008 uppmärksammade Lennart att Sjöfartsverket planerade att riva
de gamla järnfyrarna i Mariestad. Fyrarna, som var resta år 1904 och väl
fungerande, skulle ersättas med en konstruktion av modernare typ. Lennart
förstod det kulturhistoriska värdet av att bevara fyrarna. Han kontaktade
Mariestads kommun, som startade en dialog med Sjöfartsverket. I
december år 2008 bildade Lennart Mariestads Fyrsällskap, som fick
till syfte att bevara de gamla fyrarna. Lennart tog på sig ansvaret att bli
sällskapets ordförande, ett ansvar han bibehöll och utvecklade fram till sin
död den 1 januari 2018.
Tio fyrar och fyra stora fasta sjömärken har renoverats under Lennarts
tid som ordförande. Lennart har också varit aktiv i att sprida kunskap
om fyrarna och sjöfarten i Mariestad. Med stor energi har han deltagit i
berättarkvällar, informationsmöten och föredrag om fyrarna, både lokalt
och på riksnivå.
Lennarts bortgång är en stor förlust för Mariestads Fyrsällskap. Vi fyrarnas
vänner kommer att göra vårt bästa för att arbeta vidare i Lennarts anda.
						Mats Palmerius
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Två av Sveriges mest kända fyrar
som intarsior i världens största 12:a
Lasse Bergman
Det finns många fotografier och målningar av
Sveriges kanske mest kända fyrar, Landsort
och Vinga. Nu, tack vare segelbåten R 12:an
Princess Svanevits återkomst till Sverige, kan
fyrarna dessutom beskådas i inredningen som
intarsior, d.v.s. konstverk av infällda träslag i olika kulörer. Konstverken är gjorda av den skicklige svenske möbelkonstnären och dekupören
Manne Manning.
Denna gigantiska, 22 meter långa och oerhört vackra segelbåt, Princess Svanevit, byggdes
1930 på Stockholms Båtbyggeri, Neglingevarvet i Saltsjöbaden under ledning av familjen Plym. Beställare var förlagsdirektören och seglaren Erik Åkerlund som säkert ville
visa seglarvärlden att Sverige, med konstruktören Gustaf Estlander, kunde bygga båtar
av högsta kvalitet, dessutom med extra finess i inredningen prydd med vackra intarsior.
En mycket kort historik är att båten såldes 1936 och bytte ägare ett antal gånger och
hamnade så småningom i Palma på Mallorca. År 1958 fick den engelske miljardären Harry
Hyams se båten i hamn, köpte den och seglade hem den till Port Hamble i England. Efter
ett mastbrott 2003 blev Princess Svanevit stående på land och har inte sjösatts sen dess.
Andreas Millde och Bobby Cyrus från Stockholms Båtsnickeri har efter mycket
sökande och förfrågningar i seglarvärlden äntligen hittat båten och lyckats köpa den
av Harry Hyams dödsbo 2015. Nu är alltså Princess Svanevit efter många turer åter
i Sverige och på varvet Stockholms Båtsnickeri i Fisksätra. Där kommer hon att få
en rejäl renovering inför en planerad sjösättning år 2020 då båten fyller 90 år. Antal
arbetstimmar är beräknat till 10.000 -12.000 timmar.
För oss som är intresserade av marin miljö kan ett bokat besök med guidad visning hos Stockholms Båtsnickeri vara intressant och givande. Att se denna stora segelbåt och höra om dess historia är en unik upplevelse.
Överst:
Princess Svanevit.
Från vänster:
Landsorts fyr.
Interiörbild från
salongen visande
intarsiaarbetena i
dörrarna.
Vinga fyr.
Foto:
Lasse Bergman &
Anna Sandgren
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Östergarnsholm – ön med fyra fyrar
Sven Norberg

De fyra fyrarna på Östergarnsholm.

Foto: Mattias Norberg

Östergarnsholm, lokalt benämnd Holmen, är en intressant liten ö som
ligger ungefär 2 nautiska mil utanför Gotlands ostkust. Resterna av en mer
än 1500 år gammal fornborg vittnar om tidig mänsklig närvaro. Holmen är
intressant ur botanisk och ornitologisk synpunkt. Det finns spår från ett
mycket omfattande fiske under 17- och 18-hundratalet och inte minst finns
här en tvåhundraårig fyrhistoria.
Holmens yta är ungefär 175 ha. Sedan
fyren automatiserades 1965 finns det
inte någon bofast befolkning, men det
bedrivs fortfarande verksamhet där av
fyra arrendatorer:
•
En fårägare, som arrenderar hela
arealen som betesmark.
•
Sjöfartsverket, som äger och ansvarar för driften av den så kallade
”Nya fyren”.
•
SMHI, som har en automatisk väderstation nära ”Nya fyren”.
•
Uppsala universitet, som har en
forskningsstation på holmens södra
udde.
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Flora och fauna på Holmen

Östergarnsholm skiftades aldrig, den har
fastighetsbeteckningen Östergarnsholm
1:1 och ägandet utgörs av 10 så kallade
lotter. Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening äger en sådan lott.
Östergarnsholm ligger i Östergarns
socken. Socknen hette tidigare Nygarn
men så länge Östergarnsholm har nämnts
i skrift har den kallats Östergarnsholm,
dock naturligtvis med varierande stavning.
Holmen är uppbyggd av kalkstensberg, klappersten och grus. Det finns
väldigt få träd, bara tre askar på norra
delen och några lönnar som planterades

vid den Nya fyren för snart 100 år sedan. Karaktärsväxten bland de 300 olika
växtarterna är tulkörten. Den är värdväxt för den vackra riddarskinnbaggen
eller körkmakken som den heter på gutamål. Den förekommer i enorma mängder och fullkomligt invaderar Holmens
byggnader. Eftersom den är giftig har
den inte några naturliga fiender. Bland
växterna finns också ett flertal orkidéer.
Vissa år kan man bland annat se stora
bestånd av Adam och Eva.
Östergarnsholm är en utmärkt plats
för att studera fåglarnas stora flyttningar
vår och höst. Utöver de arter som bara
drar förbi är det ett drygt 30-tal som
häckar där.
Det finns ett stort antal inplanterade
skogsharar på Holmen och de verkar
trivas bra där. De har inte några fiender
förutom de örnar som kommer på provianteringsresor från de gotländska strandsocknarna. Några som också trivs bra är
gråsälarna. Ibland kan man se flera tiotal
sälar på norra delen av Holmen.
På nordvästra delen av ön finns en
spektakulär så kallad havsgrotta. Den
kom väl till pass den 2 juli 1915. Då sköt
ryska pansarkryssare tvärs över Holmen
i jakten på den tyska minkryssaren Albatross. Fyrpersonalen med familjer sökte
då skydd i grottan.

Måsägget, den enda kvarvarande strandboden.
Foto: Sven Norberg

Fisket blomstrade

Fisket var mycket viktigt och hade stor
omfattning under flera sekler. Holmens
läge gjorde att det var nära till bra fiskeplatser. Som mest lär det totalt ha
funnits ungefär 70 strandbodar av varierande utseende vid de tre fiskelägena Sudarhavden, Nårrhavden och Väitviken.
Idag finns det bara en strandbod kvar.
Den ligger vid Suderhavden och kallas
för Måsägget. Den renoverades av hembygdsföreningen på 1980-talet.
Under fiskeperioderna vår och höst
kunde det vara mer än 200 fiskare på
Holmen samtidigt. De som fiskade kom
inte bara från kustsocknarna utan även
från ”inlandssocknar”. Merparten var
bönder som fiskade för husbehov. Speciellt strömmingen, som saltades in, var
ett viktigt inslag i mathållningen under
vintern.
För att det här lilla samhället skulle
fungera hade man en hamnfogde. Han
kunde stödja sig mot en hamnstadga
där det fanns regler för gudstjänster, hur
man skulle hantera fiskrenset, var avträdena skulle ligga och så vidare.
I början av 1900-talet upphörde
Östergarnsholm att vara en centralort
för fisket.

Fyrarnas tillkomst

I Sverige kom man sent igång med att
bygga fyrar. På Gotland fanns det vid
1800-talets början inte någon fyr bortsett från några ensfyrar och strandljungar, vippfyrar, vid en del fiskelägen. Efter
påtryckningar från andra sjöfartsnationer, främst England, kom fyrbyggandet
igång. 1816 beslutade kung Karl XIII
att Gotlands första fyr skulle byggas på
Östergarnsholm. Den skulle byggas på
Holmens högsta punkt på nordvästra delen där det redan fanns ett sjömärke, ett
stenkummel. Platsen omges av de 900 m
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Gamla fyren 1894.
långa murresterna från en drygt 1500 år
gammal fornborg.
Fyren stod klar 1818 och tändes första gången den 1 september, alltså för
nästan 200 år sedan. Det var en täckt
stenkolsfyr byggd enligt den Löwenörnska principen. Det innebar bl.a. att elden
i fyrfatet var omsluten av en lanternin
av järn och glasrutor och att förbränningsluften togs in från åtta luftkanaler
i murverket. Fyren eldades med stenkol

Närbild av Gamla fyren.

Foto: Mattias Norberg
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Foto: Sjöfartsverket

från Höganäs och den genomsnittliga
förbrukningen var 300 tunnor per eldningssäsong.
Fyrtornet byggdes av kalksten som
bröts nära byggplatsen. Tornet var 8 m
i diameter och 12 m högt. Intill platsen
där stenen bröts finns en ristning i kalkberget med två koncentriska cirklar. Den
yttre har diametern 8 m, alltså samma
som fyrtornet. Ristningen har benämnts
”Kompassrosen” men det har inte gått
att se några markeringar av väderstreck.
Har den verkligen gjorts som en kompassros eller har syftet varit ett annat?
1849 förändrades fyrtornet. Det
byggdes på till 20 m höjd, luftkanalerna
murades igen och en ny lanternin med
linsapparat av 3:e ordningen placerades
högst upp. Fyrljuset åstadkoms med en
rovoljelampa.
För att kunna fyra under ombyggnadstiden byggdes en provisorisk stenkolsfyr av Polheimertyp några tiotal
meter nordost om fyrtornet. Den finns
fortfarande kvar och är idag den enda av
sitt slag i Sverige.
Fyren genomgick sedan ett antal ytterligare moderniseringar. År 1887 byttes rovoljelampan mot en fotogenlampa
med tre vekar vilket gjorde att ljusstyr-

Nya fyren och fyrbostäderna 1962. Påbyggnaden på fyren, det
s.k. skatboet, användes för spaning mot och fotografering av
intressanta fartyg.
Foto: Bengt Johansson
kan blev tre gånger så stor. 1907 satte
man upp en intermittentapparat som
medförde att fyren visade en kort förmörkelse var femte sekund. Samtidigt
införde man luxljus och på så sätt femdubblades ljusstyrkan.
För att barn som bodde med sina
föräldrar på avlägsna och svårtillgängliga
fyr- och lotsplatser skulle få tillgång till
skolundervisning nära hemmet så inrättade Kongl. Lotsstyrelsen s.k. lotsbarnskolor. På Östergarnsholm var en sådan
skola inrättad 1905-1922. Lärarinnan
under hela tiden hette Alma Dörring.
Beroende på hur många barn det fanns
på fyrplatserna så alternerade hon mellan Gotska Sandön, Östergarnsholm och
Stora Karlsö. Tjänstgöringstiden var ungefär fyra månader på varje ställe.

utan gick öster om Holmen där det förrädiska grundet Briterna ligger. Därför
beslutades att en ny fyr skulle uppföras
på öns östra sida. Det blev den sista fyren i Sverige som byggdes för att vara
bemannad. Vid bygget använde man
sig av en ny byggnadsteknik, det 30 m
höga fyrtornet göts i betong. Den 15 november 1919 togs fyren officiellt i drift.
Fyrapparaten med luxljus hade flyttats
över från Gamla fyren och en bifyr hade
inrättats med en röd sektor omfattande
grundområdet Briterna.

Nya fyren byggs

Utvecklingen av sjöfarten innebar att
fartygen blev större och framförallt gjorde ångfartygen sitt intåg. De flesta av de
här fartygen passerade inte längre i sundet mellan Östergarnsholm och Gotland

Närbild av Nya fyren.

Foto: Mattias Norberg
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Järnvägstrallan under segel.

Foto: Ivan Wallin

Vid fyren uppfördes också en stor tvåvåningsbyggnad med plats för all personal
och deras familjer.
Redan i augusti 1921 fick fyren en
ny linsapparat med en tredje ordningens lins. Fyren försågs också med en
mistsiren som drevs av komprimerad
luft. Kompressorn drevs i sin tur av en
Bolinder-Munktell-motor. Denna motor
var en ständig källa till bekymmer. När
den äntligen skulle fasas ut såldes den till
fyrvaktare Ivan Wallin. Ivan skänkte den
för några år sedan till Herrviks Motormuseum där den finns idag.
Det byggdes en ny hamn söder om
fyren. För att underlätta transport av förnödenheter från hamnen till fyrplatsen
byggdes också en liten smalspårig järnväg, en så kallad Decauvillebana. Vid
lämplig vind kunde man sätta segel på
den lilla trallan och segla upp till fyren.
Järnvägen finns fortfarande kvar men
hamnen har förstörts av stormar och is.
En ny vågbrytare byggdes senare på södra delen av Holmen men nu är även den
delvis raserad av naturens krafter.

I samband med det gjordes en del förändringar. Fyren fick en fjärde ordningens lins, elklipp och en elektrisk lampa
på 1000 W.
Efter att automatiseringen blivit klar
avbemannades fyren 1965. Därmed blev
Östergarnsholm utan fast befolkning efter nära 150 år av fyrbemanning.
1981 byttes linsen till en fjärde ordningens trumlins och bifyren ersattes av
en röd sektor i huvudfyren.
Sjökabeln skadades och reparerades
1972. När den åter gick av 2002 ansåg
man att det skulle bli för dyrt att reparera den igen. Fyren fick då drivas med
reservkraft en tid och den byggdes om
för drift med batterier och solpaneler.
Fyrlampan kom nu att utgöras av en bifilar glödlampa på 40 W. 2004 tog man
upp den skadade kabeln och någon ny
lades inte ut.

Ledfyren Östergarn Västra

För att vägleda de fartyg som fortsatte
att passera väster om Holmen uppförde
man 1919 en ledfyr i form av en liten
AGA-fyr strax väster om den gamla fyren. Den benämndes Östergarn Västra.
Fyren byggdes om för drift med batterier redan 1980. Sjöfartsverket föreslog
2007 att Östergarn Västra liksom ett
antal andra ledfyrar på Gotland skulle

Automatisering och avbemanning

I början av 1960-talet lade Sjöfartsverket ner en högspänningskabel till Östergarnsholm. I och med detta fanns förutsättningar för att automatisera fyren.
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Ledfyren Östergarn Västra.

Foto: Sven Norberg

läggas ner. Efter en del diskussioner med
Sjöfartsverket kom man överens om att
fyrarna skulle tas över av aktuella hembygdsföreningar och att en förening
skulle bildas för teknisk och ekonomisk
stöttning, Föreningen Fyrtillsyn Gotland. Innan Östergarn-Gammelgarns
Hembygdsförening tog över ansvaret för
Östergarn Västra så blästrade och målade Sjöfartsverket fyrkuren. Man tillhandahöll också nya akrylglasrutor och ny
elektronisk styrutrustning. Monteringen
av detta gjordes av hembygdsföreningen.
Hembygdsföreningen har sedan 2009
drifttillstånd för fyren.
Från 1964 och några årtionden framåt
så fanns det faktiskt fem fyrar på Östergarnsholm. Då installerade man nämligen
en cirkulär radiofyr. Den är numera borttagen.

Vad hände sedan?

Då man flyttade fyrverksamheten från
den gamla västra fyren till den nya östra
fyren göt man ett betongtak där lanterninen stått men i övrigt lämnades den
Gamla fyren åt sitt öde. Några av husen,
de som var byggda i skiftesteknik, s.k.
bulhus, flyttades. Fyrmästarens hus återfinns numera på Storvägen 24 i Ljugarn
(se Blänket 2011:2) och fyrvaktarens hus
och bagarboden finns idag vid Fårö fyr.
Gamla fyren och den provisoriska
stenkolsfyren förklarades som statligt
byggnadsminne (SBM) 1935 men några
skyddsföreskrifter upprättades inte varför förfallet fortsatte. Efter att ha försett
fyrtornet med ny puts överlät Sjöfartsverket 1994 byggnaderna till Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening.
Fyrbyggnaderna borde då ha övergått
från statligt byggnadsminne (SBM) till
byggnadsminne (BM) men så blev det
inte förrän 2004. Då fastställdes också
skyddsföreskrifter för byggnaderna.

Underhållsarbete på Gamla fyren.

Foto: Mattias Norberg

Hembygdsföreningen har sedan övertagandet försett Gamla fyren med nya
fönster och dörrar. Det kraftigt frostsprängda tegelvalvet har reparerats och
i den övre delen av fyren har väggpanel
och golv förnyats. Det är alltså ett fyrtorn i mycket gott skick som fyller 200
år 2018.
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Livet för en fyrmästarfamilj från Östergarn
Maria Elsby
1792 föds Petter Pettersson i Göteborg.
Han kommer 1846 via Stockholm till
Östergarnsholm som fyrmästare. Med
honom följer familjen bestående av hustrun Lovisa Petronella Beijer född i Göteborg 1796 och de två barnen, dottern Sophia Josefina född 1830 och sonen Frans
Wilhelm född 1834.
Petter Pettersson tillträder som fyrmästare 26 augusti 1846 och är kvar på
tjänsten till sin död den 3 oktober 1857.
Han dör då av en ”gammal förkylning”.
Som hjälp att vakta fyren har han först
dottern Sophia Josefina som anställs som
fyrbiträde den 13 november 1849 och
som är kvar till sin död den 16 april 1856.
Sophia Josefina har den 15 augusti
1855 gift sig med Östergarns fyrvaktare
Nils Simonsson. Nils är född 1826 i Böda
församling på Öland. Han började sin karriär som fyrbiträde på Ölands Norra Udde
den 1 april 1847 där han stannade till den
5 september 1849 då han blev fyrvaktare
på Östergarn. Livet tillsammans för den
lilla familjen blir inte långvarigt eftersom
Nils drunknar tillsammans med sin bror
Anders den 17 december 1855. Sophia
Josefina är då gravid och dottern Emma
Josefina Louise Wilhelmina föds den 27
februari 1856 i Öja församling. Varför Sophia Josefina flyttat till Öja framgår inte.
Hon kvarstår dock som fyrbiträde på Östergarn till sin död i april 1856.
Sophias och Nils dotter Emma Josefina flyttar nu till sina morföräldrar
d.v.s. fyrmästare Petter Pettersson och
hans hustru. 1857 dör fyrmästaren och
Emma Josefina växer då upp hos sin
mormor Lovisa Petronella och sin morbror Frans Wilhelm. Hon blir senare lärarinna och gifter sig med musikläraren
Gustaf Hugo Lindqvist. Familjen bosät32

ter sig i Oscars församling i Stockholm.
Sonen till fyrmästare Petter Pettersson, Frans Wilhelm har efterträtt sin
syster Sophia Josefina som fyrbiträde
på Östergarn efter hennes död 16 april
1856. Han är kvar som fyrbiträde fram
till 7 oktober 1864 då han utses till fyrvaktare på Östergarn. Denna tjänst behåller han till den 24 mars 1900 då han
avslutar sin tjänstgöring i Lotsverket.
Frans Wilhelm har gift sig med Brita
Lovisa Rosvall född 1833 på Östergarn.
De får tillsammans fyra barn, tre döttrar
och en son alla födda på Östergarn. Alla
tre döttrarna utvandrar till Amerika.
Den äldsta dottern Cathrina Wilhelmina
född 1861 utvandrar den 21 april 1882
och kommer inte tillbaka.
Dotter nummer två Emma Maria Augusta född 1869 reser den 12 juni 1890
till Bath, Maine i USA men återvänder
till Sverige den 8 november 1894. Hon
stannar dock inte länge utan utvandrar
för gott till Bath igen den 6 augusti 1895.
Barn nummer tre är sonen Carl Gustaf
Albert född 1876 tar också han en sväng
till Amerika men återvänder till Sverige
och blir lotsförman på Gotland. Han byter
efternamnet Pettersson mot Harding och
dör i Visby den 13 november 1953.
Det fjärde barnet, dottern Alma Sofia Lovisa född 1880 utvandrar till Bath
i USA, förmodligen till sin syster Emma
Maria, den 26 juni 1896 men återvänder
till Sverige den 11 juli 1902. Inte heller
hon stannar länge i Sverige utan utvandrar
för gott till Bath i Maine den 10 juli 1903.
Den 20 oktober 1903 dör Frans Wilhelms hustru Brita Lovisa på Östergarn.
Han själv dör den 4 januari 1915 också
på Östergarn. Inget är känt om vad som
hänt de 3 döttrarna i USA.

Inför fyrdagen 2018
Tommy Öberg
Det största enskilda arrangemang som initieras av Svenska Fyrsällskapet är den internationella Fyrdagen. Arrangemanget drar mycket folk och fångar massmedias intresse. Det är så vi vill ha det och att det blivit så är naturligtvis beroende på er som arbetar med och visar er fyr.
Arbetet betyder dock olika saker på olika ställen. En del
har er fyr öppen för besök under hela sommaren och då
riskerar fyrdagen bli en dag som alla andra. På andra ställen kan fyren vara otillgänglig och vid dåligt väder kanske fyrvisaren visar sin fyr för endast ett fåtal personer.
Idealism blandas med att fler och fler fyrar drivs kommersiellt. Fyrdagen blir då ett tillfälle när man kan locka
Falsterbo fyr
fler folk till sin verksamhet och på så sätt stärka ekonoFoto: Rickard Silbersky
min. Viktigt är i alla händelser att fyrdagen blir ett speciellt festligt tillfälle, alltefter förmåga. Förhållandena är alltså väldigt olika men
budskapet som vi vill förmedla är ändå detsamma, fyren och fyrfolkets historia. Vi
vill också ge besökarna en naturupplevelse samt inblick i fyrarkitektur och teknik.
Förra året tillkom en del fyrar bland de som visas, vilket vi är mycket tacksamma
för. Vi uppmanar Fyrsällskapets medlemmar att tänka efter om ni har någon fyr i er
närhet som är lämplig för visning. Fyrsällskapet kan hjälpa till med nödvändiga kontakter på Sjöfartsverket. Det är alltid kul att utöka skaran av fyrar som visas och man
bidrar ofta till att skapa ett nytt lokalt utflyktsmål. Å andra sidan föll också en del fyrar bort p.g.a. att fyrvisare inte fanns tillgängligt eller att fyren var i så dåligt skick att
man med rimlig säkerhet inte kunde ta upp folk där. Ett tålmodigt arbete med finansiärer för fyrens upprustning kan bli nödvändigt men initiativet måste komma lokalt.
I år inträffar den Internationella Fyrdagen den 18-19 augusti. Synpunkter har framförts om att det är för sent på sommaren vilket ökar risken för dåligt väder. Önskemål om en tidigare helg har därför uttalats. Eftersom fyrdagen är internationell vill
vi helst att den svenska inträffar då övriga länder har sin, men vi har också gett de
ansvariga vid varje fyr en stor frihet att ordna fyrdagen när det passar. I många fall
görs en samordning med hembygdsdagar m.m.. Som vanligt kommer vi att göra ett
första centralt utskick till massmedia redan i vår om vilka fyrar som är öppna. Detta
görs för att få med informationen i informationsblad om sommaraktiviteter m.m..
Det är därför viktigt att ni informerar mig om era planer redan under våren. Den mer
detaljerade informationen som sätts upp på bl.a. vår hemsida kan tas senare under
sommaren.
Slutligen önskar jag er lycka till med arbetet inför fyrdagen. Hör gärna av er till mig
med frågor och synpunkter, e-postadressen är: fyrdagen@fyr.org.
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Cape Aghulas i Sydafrika
Bertil Olofsson (foto) & Maria Elsby (text)

Hej
Här kommer en hälsning från
Afrikas sydligaste och näst äldsta
i drift varande fyr. Här möts
Indiska oceanen och Atlanten
vid en plats som är väl värd att
besöka.
Bertil Olofsson
Medl 1234

Ja, så stod det i ett mail som jag fick tillsammans med en bild av den imponerande
fyren Cape Aghulas. Det måste ju finnas något mer att berätta om fyren och dess
tillkomst som kanske kan locka till ett besök om man nu skulle ha vägarna förbi.
Redan på 1500-talet hade de seglande portugiserna upptäckt svårigheterna med att
på ett säkert sätt runda Kap Horn. Kusten är bergig, havsdjupet varierar starkt och
därmed ger det farliga farvatten. En bidragande orsak är också kompassens missvisning i området. Många fartyg hade förlist, men inte förrän i mars 1837 tog överste
C.C. Michell upp frågan om ett fyrbygge på platsen. I mer än 150 år hade då fartyg
som gått för nära land gått under och kuststräckan hade blivit en veritabel skeppskyrkogård. Det tog dock myndigheterna ett 10-tal år att få fram finansiering av ett
fyrbygge. Den 1 april 1847 började man konstruera fyren och den 8 januari 1848
lades den första grundstenen i närvaro av guvernören sir Harry Smith, initiativtagaren överste Michell och 90 arbetare som då hade huggit ut 18000 kubikfot kalksten
inför fyrbygget. Den 1 mars 1849 togs fyren i bruk. Idag är Cape Agulhas den mest
betydelsefulla fyren längs Sydafrikas kust och också den näst äldsta som är i drift.
Fyrbyggnaden är inspirerad av ett av världens sju underverk, d.v.s. den historiska
fyren Pharos i Alexandria. Fyren, som är byggd i kalksten, började till följd av väderförhållandena med tiden vittra sönder och 1962 lät man bygga en ny fyr vid sidan
av den gamla. Denna gång använde man det mera beständiga materialet aluminium.
Den gamla fyren bevarades och utnämndes 1973 till nationalmonument och innehåller nu Sydafrikas enda fyrmuseum.
Fyrljuset ligger på 31 meters höjd med en räckvidd av 30 nautiska mil. Den roterande
linsen ger 1 vit flash var 5 sekund. Om man tar sig de 71 stegen upp i den 27 m höga
fyren får man verkligen lön för mödan i och med den fantastiska utsikten man har
där uppe. Cape Aghulas ligger c:a 2 timmars körning från Kapstaden. Inträdet är R15
för vuxna och R7.50 för barn (2-11 år).
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”Barn- och ungdomssidan”
Det är alltid så roligt när Blänket kommer med spännande och intressant läsning. Nyss låg tidningen framme när
våra barnbarn var här, och Jack fick se
den höga röda fyren alltså Väderöbod.
Han blev så intresserad och ville gärna
själv måla en fyr.
Både Jack och hans lillebror Leon tycker om fyrar och när vi bakar pepparkakor tillsammans vill de gärna använda
mitt fyr-pepparkaksmått - och gissa
vilka kakor det smakas först på - jo fyrpepparkakorna.

Jack Jallén, 5 år, har målat denna färgglada fyr.

Insänt av farmor Carin Jallén
Medlem 4166

Vill du, som Jack, rita av en fyr eller berätta om en fyrutflykt eller kanske rent av skriva
om varför du är intresserad av fyrar så är du välkommen till ”Barn- och ungdomssidan”.

Men vad är nu detta?
I somras cyklade jag förbi denna fyr. Ett
imponerande bygge placerat utanför
Eskil Brantlings åkeri på Gislövsvägen
i Brantevik (inte långt från Sandhammaren). Pratade lite med den trevlige
firmaägaren tillika fyrbyggaren som
bl.a. berättade att det tagit honom c:a 1
månad att skapa verket under en dödperiod i verksamheten.
Fyren står lite illa till nu så jag försökte
tipsa honom om att placera den mer
synligt. Han berättade också att han
skaffat olikfärgad plast att ev. montera
in för de olika fyrsektorerna.
Kul grej tycker jag.
Insänt av Rafael Backman
Medlem 6243

Fyren har den imponerande höjden
av c:a 9 meter.
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Mama Mia, musik och fyrar
Henrik Leerhøy (text & foto)

Fyren på ön Repi
Den sista veckan i augusti 2017 reste jag
och min fru till den grekiska ön Skiathos och eftersom den inte är särskilt
stor, och trots att den har inte mindre än
67 stränder, så tog det oss bara ½ timme
att åka med buss från staden Skiathos
och ut till slutet av huvudleden trots
de 26 stoppen på vägen. Det finns inga
fyrar på ön så det såg ut att blir en ren
chartersemester.
Jag hade ändå undersökt vad som
fanns i närheten av ön och då funnit att
det skulle ligga en liten ö, Repi, 5 km
från Skiathos hamn och på Repi ligger
det en fyr. Allmänheten har inte tillträde
till fyren, men kanske fanns det en möjlighet att med båt få se den från sjösidan.
Det blev dock en helt annan båttur
än den jag hade förväntat mig. När vi var
på hamnkontoret för att fråga om färjebiljetter till grannön Skopelos så föreslog
biljettförsäljaren istället att vi skulle följa
med på deras ”Mama Mia”-tur. Priset var
det samma som för färjan som bara skulle
ta oss till staden Skopelos medan turbåten skulle lägga till vid flera av de platser
där ”Mama Mia”-filmen spelades in. Min
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fru hade sett filmen och tyckte att det
kunde vara ett bra sätt att få se ön på.
Vi gick ombord och båten lade ut
från den kaj där de tre manliga huvudpersonerna i filmen startade då de kommer
för sent till färjan som går till Skopelos.
Från början till slut av båtturen spelas
alla de ABBA-melodier som är med i filmen och man hinner t.o.m. att höra dem
flera gånger. Men innan det hela övergick
i Mama Mia och ABBA så passerade båten förbi ön Repi där fyren tronar uppe
på toppen. Det var en härlig syn.
Från Repi satte båten kurs mot den
stora stranden på Skopelos där en del
scener i filmen är inspelade. Här fick
man gå iland för att bada om man ville.
Sedan gick turen vidare till själva staden
Skopelos där man fick ett par timmar på
egen hand.
Slutligen lade båten till vid den
mycket spektakulärt anlagda ”Mama Mia
kyrkan”. Självklart skall man klättra upp
till den. Efter den påfrestande klättringen
upp och ner gick turen hemåt igen.
När båten gick norr om Skopelos fick
vi sällskap av en flock delfiner som sur-

”Mama Mia kyrkan”
fade i båtens häckvåg och medan vi njöt
av denna härliga syn dök det fram en fyr
till. Det var fyren Gourouni på Skopelos
och allt detta till tonerna av ABBA.

Fakta om fyrarna:

Gourouni:
Läge: ön Skopolos med Glossa som
närmsta tätort
Byggd: 1884
Fyrkaraktär: Fl(3) W 30s
Höjd: 17.8 m
Lyshöjd: 69 m
Lysvidd: 37 km
Repi:
Läge: ön Repi med Skiathos som närmsta tätort
Byggd: 1914
Fyrkaraktär: Fl(2) W 10s + en röd sektor
Höjd: 15 m
Lyshöjd: 39 m
Lysvidd: 29 km

Fyren Gourouni på ön Skopolos
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Grimskär
med tidigare hemlig minstation och hundraårig fyrhistoria
Ulf Wade Andersson

Grimskär skans

Kalmar turistcenter arrangerar numera guidade turer till den tidigare
hemliga minstationen på Grimskär skans. Turen går på söndagar under
sommarmånaderna och vid mitt besök var det minören Bernt Ohlson som
guidade. Bernt Ohlson som var chef för minstationen mellan 1965 och 1985
berättade engagerat om Grimskär som har anor tillbaka till tidigt 1500-tal.
Holmen som ligger i Kalmarsund strax
utanför Kalmar slott kallades till en början för Stegelholmen och var sannolikt på
den tiden en avrättningsplats för brottslingar som steglades. Stegling i avskräckande syfte för att hindra ovälkomna fartyg att angripa staden Kalmar som då var
en betydande hamn, viktigt handelscentrum samt en av rikets större städer.
Den första permanenta befästningen med sten och vall uppfördes under
1620-talet. Angreppen var många inte
minst från danskarnas sida, men skansen
var ett effekivt skydd och bra försvar.
Anläggningen dömdes ut 1822 och blev
därefter en lots och fyrplats.
I Blänket 2013:2 skrev Maria och
Leif Elsby en utförlig och detaljerad ar38

tikel om fyrplatsen Grimskär och dess
historia. En bra information som var till
stor hjälp vid mitt besök. Guiden fick en
kopia av reportaget vilket han var mycket tacksam för. Framöver kommer säkerligen guiden att berätta mer om fyrlivet
på Grimskär för besökarna.

Guiden tillika
minören
Bernt Ohlson

Grimskär skans med Skansgrundets kassunfyr utanför.
År 1837 uppfördes den första fyren på
Grimskär. Fyren utgjordes av en lykta
som placerades på lotsutkikens yttervägg
mot farleden. Fjorton år senare byggdes
ett nytt kombinerat bonings- och fyrhus
på ön. På taket sattes en lanterin och i
denna fanns oljelampa samt sideralspegel.
År 1865 byggdes en fristående fyr.
Ett trätorn som var nio meter högt och
som sedemera höjdes genom påbyggnad. Fyrplatsen bemannades av Gustaf
Westin som blev den förste fyrmästaren
på Grimskär. År 1935 elektrifierades fyren och fick då elljus.
Per Emanuel Österström blev den siste fyrmästaren på ön och år 1939 ersattes
Grimskärs fyr av kassunfyren Skansgrundet. Fyren på ön släcktes år 1941.
Inga byggnader finns kvar på ön och
det enda minnet kvar från fyren är plattan där fyren stod samt en mast.
År 1943 anlades en underjordisk
minstation under skansen. Stationen
hade elva mans besättning som samsades
på 50 m2. Åtta minor med vardera 200 kg
trotyl låg i sundet redo att sänka eventu-

ella fiendefartyg i farleden. Minspärrtroppen tjänstgjorde på ön till år 1988.
Grimskär är statligt byggnadsminne
sedan år 1935. Besök rekommenderas
för den som är intreeserad av att besöka
minstationen och ta del av en fyrplats
med hundraårig historia.
Strax utanför Grimskär skans står
kassunfyren Skansgrundet i Kalmarsunds djuprännas södra mynning.

Sjömärke på
Grimskär
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Båtmässan i Göteborg
Svenska Fyrsällskapet hade i år begåvats med en monterplats i stora båthallen, vilket betydde att fler hittade
till vår monter. Det fanns dessutom en
bassäng med modellbåtar alldeles intill
som lockade både gamla och unga.
Resultatet blev 72 nya medlemmar!
Vår monter med Ingrid Sernbo, en av
dem som arbetade med arrangemanget
före, under och efter mässan.
Foto: Göran Sernbo

Redaktören

Högbonden - vad har hänt?

Ur Tidningen Ångermanland den 29 januari 2018
Här kunde man läsa rubriken ”Högbondens framtid förhandlas än en gång”.Vad menas
nu med detta? Beslutet om att byggnadsminnesförklara Högbondens fyr betyder att
hotet mot den öppna verksamheten har minskat men ändå kvarstår. Det hjälper inte
riktigt att kulturminister Alice Bah Kuhnke anser att fyrplatserna är en självklar del
av vårt kulturarv. Inte när det nu har visat sig att det bara är fyrtornet som är byggnadsminnesförklarat och inte fyrplatsen med byggnader och området kring fyren.
Riksantikvarieämbetet ansåg förmodligen att det i reservatsföreskrifterna fanns
bestämmelser som styr användningen av byggnaden och det skulle därför inte ge
något extra att innefatta också fyrvaktarbostaden.
Vad innebär detta? Jo att inga extra statliga medel tilldelas för underhåll av bostadsdelen där vandrarhemmet nu är inhyst. Alltså kan Naturvårdsverkets plan att
sälja fyrplatsen för att få in skötselpengar till praktisk naturvård (såsom spänger i
våtmark) fortfarande bli verklighet.
Enligt enhetschefen Torbjörn Engberg på länsstyrelsen förhandlar man nu om en
lösning som skulle kunna säkra Naturvårdsverkets ägande och drift några år framöver. Man skulle då åtminstone ha säkrat driften av vandrarhemmet under den kommande sommaren. Lösningen skulle vara att staten fortsätter att ansvara för byggnaderna liksom man gör idag. Detta under förutsättning att kommunen och landstinget
garanterar den fortsatta båttrafiken till Högbonden.
Vad själva fyren beträffar så gäller att: Sjöfartsverket inte får bygga om eller till på
något sätt som ändrar exteriör, stomme, rumsindelning eller fast inredning. Den tekniska utrustningen måste bevaras intakt även om vissa nödvändiga moderniseringar
får göras så länge fyren är i drift.
Ett stort tack till Lennart von Post som bevakar ärendet och skickade mig tidningsartikeln.
						Redaktören
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Boktips
Coffin Road
av Peter May

Fyrar ger extra sting åt deckare

Det är något speciellt med deckare, där en eller ett par fyrar,
spelar en nyckelroll. I en av sina böcker Coffin Road låter
skotten Peter May en viktig del av dramat utspela sig på en
av Flannanöarna utanför Yttre Hebriderna. På en av dem står
ett vitt fyrtorn, som redan har en mörk historia: några dagar
före julafton 1900 försvann tre fyrvaktare därifrån. Och nu
utspelas ett nytt drama där. Jag ska inte avslöja mer här. Om
du googlar på Flannan isles så ser öarna härligt gröna ut. Men
i verkligheten blåser det ofta hårt och det gör det sannerligen
också i Coffin Road. Att hoppa i land måste man göra i precis
rätt ögonblick och att lämna ön kan vara förenat med livsfara.
Skottland och Yttre Hebriderna har många spännande fyrar. I Blänket 2012:4 (se
www.fyr.org) så berättar Esbjörn Hillberg om sitt besök vid flera av dem.
Storpocket omfattande 318 sidor från Modernista förlag utgiven 20180315.
Pris 99 kr på t.ex. Bokus, ISBN 9789177812258.
						Catharina Söderbergh

Karl Villy Jonsson och havet
av Helena Fernandez

Karl Villy Jonsson är barnbarnsbarn till den förste fyrvaktaren på Hållö, Jan Jonsson. Vi får följa Karl Villys omväxlande liv som ofta hänger på en skör tråd. Berättelserna
ger inblick i allt från en ”kockepojks” vardag ombord, till
dramatiska sjöräddningsinsatser av sjömän från Smögen. Vi
får bl.a. veta den sanna historien om Briggen Blue Bird av
Hull och hur det kom sig att Karl Villy på sin första dag
som rekryt i Stockholm fick leda korum på Svea livgardes
regemente. Boken handlar inte så mycket om fyrar även om
farfarsfar och Hållö finns med, men den ger en god inblick i
hur livet tedde sig på Smögen med omnejd under 1900-talet. Det är intressant och rolig läsning också för icke-bohusläningar.
Boken är inbunden omfattande 146 sidor, format 170 mm x 130 mm. Bokförlaget
Tid och Rum 20171207, ISBN: 9789187755071. Kan beställas från tidochrumab@
gmail.com, faktura medföljer. Pris inkl. moms och frakt: 220 kr (inom Sverige).
Se också Blänket 2012:2, ”Hållö fyr och min farfar” av Karl Villy & Nanna Christina
Jonsson
						Maria Elsby
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Besök på Södermalms konsthall
Programkommittén i Stockholm hade som första föredragspunkt under våren ordnat en träff hos Robert Emanuel
Fredriksson på Södermalms konsthall. Ett trevligt och välbesökt evenemang. Vi var 35 som lyssnade på föredraget alltmedan vi gick runt och njöt av hans vackra konstverk med fyrar
och andra motiv med maritim anknytning och mumsade på
goda snittar.

Även andra ädla varor i form av ”Fyring”
med Sven Fyrings vackra fyretiketter
fanns till beskådande.
Det kanske inte många visste är att Sven
Fyring ritat Svenska Fyrsällskapets logga
en gång i tiden.
			

Kerstin Liedholm

Nyheter i fyrwiki - Svenska Fyrsällskapets Lexikon
Tack alla ni som delat med er med bilder, speciellt nu då vi satsar på de till
storleken mindre fyrarna! Alla ledfyrar, ensfyrar, hamnfyrar med flera är en diger
drös till antalet, fler än 2000, puh! Men de flesta lyser ännu för ledning och
varning. De är speciellt intressanta nu då störning eller släckning av GPS bara är
ett tryck-på-knappen borta. Du har väl back-up när du är ute?
Efter att ha gjort lite här och en hel del där jobbar jag mig nu systematiskt
från Haparanda och söderut. När detta skrivs har jag kommit till trakten av
Örnsköldsvik. Har du bilder att dela med dig, skicka till undertecknad, om de är
på papper så scannar jag av dem.
Saknar du något så hör av dig per mejl till leif.e.elsby@gmail.com (obs! e mellan
leif och elsby) eller per brev till adress: Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil, eller
tel: 0523 - 221 39.
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Stolta fyrar i norra Vänern

- en vandringsutställning med 15 fyrar
En vandringsutställning 2017-2018 i samarbete med Konstfrämjandet Värmland
ArneUtställningen
Eklund börjar på Karlstads Stadsbibliotek 2017-08-01
Övrig tid och plats – se: www.varmland.konstframjandet.se

1. Hammarö Skage f.d.

5. Drottninggrundet

9. Stavik

2. Skoghall

3. Sätersholmen f.d.

4. Söökojan

6. Märrholmen

7. Hammarö

8. Risnäsudde

10. Duse udde Övre

11. Duse udde Nedre

12. Lakholmen

13. Strandudden Övre

14. Strandudden Nedre

15. Fogden

Samtliga målningar mäter 50 x 40 cm med ram. Finns även som Giclée Fine Art.
Utställningsaffisch
av Arne
Eklund (beskuren)
Information:
gauthier.marie2@gmail.com;
varmland@konstframjandet.se
Marie Gauthier 070-545 32 45; Konstfrämjandet 070-655 17 85

Konstnären Marie Gauthier från
Karlstad har under 1 års tid åkt
runt och fotograferat fyrar i norra
Vänern. Detta har resulterat i 15
akvarellmålningar som under hösten 2017 varit ute på en vandringsutställning på främst bibliotek och
muséer runt Vänern. Av praktiska
skäl har vi valt de femton fyrar som
kunnat fotograferas från land eller
från båt i norra Vänern.
En av utställningarna visades i
slutet av oktober på Vänermuseet i
Lidköping under dess Fyrdag 2017.
Det finns naturligtvis många fler
fyrar att betrakta men alla bedöms
inte vara lika stolta.
Utställningarna har kommit till
stånd med hjälp av ”båtvännen”
Arne Eklund. Det hela har varit
ett projekt i samarbete med Konstfrämjandet, Värmland.

Layout: Arne Eklund

Marie Gauthiers tankar om bakgrunden till vandringsutställningen

”Man kan lätt fastna i ett tillvägagångssätt i sitt konstnärskap, utan att veta om det.
Staffliet finns där som tidigare. Papperet, penslarna och färgerna likaså. Men nya
influenser kan bredda synsättet på det egna måleriet. Hur benägen är man att öppna
sig för något annat, som inte är som det brukar vara?
Jag hade sedan tidigare illustrerat boken ”Ditt Värmland”, utgiven av Länsstyrelsen i Värmland 1989. Boken berättade om kulturmiljöer i Värmland. Motiven här
skiljde sig från mina naturmotiv, medan ljuset som livgivande betraktelse inte var annorlunda. När jag så av en båtvän fick mig påmint om att fyrmotiv också kunde bli en
del av mitt måleri, fastnade jag för tanken. Fyren, stolt resande sig mot himmel och
hav, omgiven av karg skärgårdsnatur, blänkande vatten och ljusets speglingar, kunde
bli intressant som motiv från denna vackra del av vårt innanhav. Tanken ledde till att
ta fyren som ledmotiv och gestalta ett antal stolta fyrar i norra Vänern och sedan visa
dessa bilder på en utställning”.
Kulturinstitutioner som är intresserade av att ta del av vandringsutställningen kan
ta kontakt med Marie Gauthier (gauthier.marie2@gmail.com, tel. 070-545 3245).

43

Renovering av Kalvsunds stång
Håkan Edman

Byggnadsminnesförklarade sjömärket ’Valen’ på Kalvsund i
södra Bohuslän har totalrenoverats under två månader, augusti
till oktober 2017.

Nyrenoverade stångmärket, oktober 2017.
Stångmärket Valen var ett av de c:a 200
fasta sjömärken utmed Sveriges kust
som inventerades av Svenska Fyrsällskapet i samarbete med Sjöfartsverket
och Riksantikvarieämbetet under 2003.
Syftet var att få en samlad bild av deras
skick och utseende samt att identifiera
de med särskilt kulturhistoriskt värde.
Märket är beläget på ön Kalvsunds
högsta punkt 31 meter över havet. Dess
nedre del är formad som en sexkantig
båk, klädd med rödmålad liggande panel
som kröns av ett järnkors. Valen mäter
14,8 meters höjd. Ibland benämns Valen
som en båk men av Svenska Fyrsällskapet och Sjöfartsverket som ett stångmärke (stg).
Enligt dokumentering i Johan Månssons sjöbok från 1748 fanns ett kummel
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eller en så kallad varde på plats. Med
ledning därav anges inseglingen till sundet Lilla Kalvsund från söder att man går
närmast Lilla Danmark och styr på Kalvsundskumlet överens med östra kanten
av Grötön. Passerar Mågholmsbådan och
Röskär om styrbord och sedan Kalvsund
om babord och Björkön om styrbord.
Där man ankrar var man vill på 8, 9, 14
famnar.
Den första stången uppfördes 1829.
År 1854 uppfördes enligt ritning 2384
’stång med klädsel’. Förutom att tjäna
som farledsmärke användes det också
för lots och tull. Inne i Valen fanns en
trappa upp till ett golv där lotsar och
tullare i sex gluggar i 360 grader kunde
se efter fartyg som sökte assistans. Valen
hade därmed även en tydlig koppling till

Kalvsunds äldre betydelse som lots- och
tullstation, inte minst under den stora
sillperioden.
Bredvid Valen uppfördes 1923 ett
stormvarningsställ (svs). Efter telegram
från väderlekstjänsten hissades på ett
rå signaler, tratt och kon, i olika kombinationer vid kuling och storm. Denna
tjänst upphörde i början av 1950-talet i
samband med radions genombrott med
väderrapporter.
Klädseln på Valen byttes delvis ut
2002 men med det utsatta läget var det
dags igen 2016 att planera en helrenovering. Stormarna Gorm och Helga under
2015, med orkanbyar, hade kraftigt skadat hållfastheten av den bärande stommen. Därför har Öckerö Kommun som
huvudägare tillsammans med Bohusläns
Museum och Kalvsunds Allmännyttiga
Samhällsstiftelse engagerats i renoveringen.
Med medel från EU Leaderprojekt
södra Bohuslän via Länsstyrelsen i Västra Götaland, har ny stomme av sex balkar i ek, 8000 x 150 x 150 mm, monterats. Klädsel av sågad gran behandlad
med trätjära och rödpigmenterad linolja.
Stången i järn samt korset fläckvis skrapat och behandlat sex gånger med linolja och rödpigment. Allt enligt instruktion och överseende från antikvarier från
Bohusläns Museum.
Planer finns för att i en framtid bygga
trappa och golv samt öppna sex gluggar.
Konstruktion för de sistnämnda är förberett.
Det finns två alternativa vägar att
komma upp till stångmärket. Dels från
norr via Valestigen, 150 meter från lokalen ’Såsen’, dels från ost via trappa nedanför märket.

Stormvarningssignaler

Stångmärket under renoveringsfasen.
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Den ståtliga fyren Westerhever vid tyska Nordsjökusten

- ett populärt besöksmål för både naturälskare, fågelskådare och fyrentusiaster
Ulf Wade Andersson

Ballebro fyr
Från Malmö till fyren Westerhever i
Tyskland är det med bil drygt 400 km.
Ett intressant resmål som man lätt kan
nå från sydsverige på knappt 5 timmar.
Min hustru Nina och jag valde att ta
det lugnt och ville stanna på vägen. Vi
övernattade i södra Jylland på Ballebro
Badhotell & Färjekro. Ett trevligt boende
och en mycket charmig restaurang med
utsökt mat, alldeles vid havet där färjorna går till Hardeshöj på ön Als. I denna
natursköna miljö hittade jag en liten fyr.
En fyr som tillverkades i Tyskland år
1902 och som elektrificerades år 1970
och som numera är helt automatisk.
Gottfred Christensson som under nästan trettio år sålt biljetter på färjorna
mellan Ballebro och Als gick i pension
år 1993. Därefter tog han på sig uppgiften att hålla ett öga på fyrtornet samt
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klippa alla buskar och gräs i dess närhet
tills i fjol då Gottfred avled. Vid mitt
besök var det tätt mellan buskarna på
trappan upp till fyren och gräset oklippt.
Saknaden efter Gottfred är stor, men två
ungdomar har greppat stafettpinnen och
lovat att ta över hans syssla. De ska se till
att göra fint runt fyren i sommar.
Nästa dag efter frukost lämnade vi
Ballebro och körde till Sankt Peter Ording som ligger ute vid Nordsjökusten
på den västra spetsen av halvön Ejderstedt. Orten ligger i nationalparken
Schleswig-Holstein Wadden Sea. Stranden är 15 km lång och nästan 1 km bred.
Eftersom stranden är platt och slät har
det blivit en populär plats för segling fast
på hjul. Även bilar tillåts köra på stranden. Vid högvatten översvämmas delar
av stranden och därför står alla de klassiska stylthusen på pelare. Stylthusen
används som restauranger, för omklädnad och som toaletter. Det är nästan alltid kraftig vind på stranden och vid vårt
besök kände vi inte för att bada.
Från Sankt Peter Ording till fyren
Westerhever kan man välja på att cykla eller åka bil. Sträckan är c:a 15 km.
Cykeluthyrarna i Sankt Peter Ording är

De klassiska stylthusen

Westerhever fyr
många och kostnaden för att hyra är c:a
15 Euro/dag. Cykelvägen går längs Tümlerbukten och Vadehavet i ett mycket
naturskönt område. Vi valde bilvägen
som går parallellt med cykelvägen, men
lite längre in mot land. På de gröna
skyddsvallarna mot havet gick fåren och
betade och i våtmarkerna såg vi flockar
med vadarfåglar.
Hela Vadehavsområdet är starkt påverkat av tidvatten. Tidvattnet har en cykel mellan hög- och lågvatten på sex timmar och en kvart. Vind från väster pressar
havsvattnet mot kusten och förstärker
högvattnets effekt med upp till nästan 4
m vid storm och hårda vindbyar.
Vi parkerade bilen vid turistkontoret
som ligger på Ahndelweg i WesterheverPoppenbüll. Från parkeringsplatsen gick
vi sedan längs en vandringsled ut till
fyren. Knappt 3 km och det tog oss 45
minuter.
Emellanåt var det lite vått på leden
vilket kräver stövlar eller åtminstone bra
skor. Skönt med en varm jacka eftersom
vindarna från havet var både kraftiga och
ihärdiga. Det fanns inget ät- eller drickbart
längs vandringsleden eller vid fyren och
därför bör man ta med en flaska dricksvatten, speciellt varma sommardagar.

För att komma upp i fyrtornet måste
man förboka guidning till en kostnad av
2.50 Euro. Den ståtliga fyren är inte bara
ett landmärke för Eiderstedt. Den är
utan jämförelse den mest framträdande
och mest besökta längs den tyska Nordsjökusten. Lyckligtvis var det bra väder
vid vårt besök vilket nästan är en förutsättning för att få en optimal upplevelse
och bra fotominnen.
Westerhever fyr byggdes år 1906 på
ett pålverk av stora ekstockar och ett betongfundament. Den togs i drift den 26
maj år 1908. Fyren är drygt 41 m hög
och inne i tornet finns nio våningar. För
att komma hela vägen upp till toppen
måste man klättra 154 steg. När man väl
klarat denna strapats kan man andas ut
och njuta av en fantastiskt vacker utsikt.
Fyrvaktaren lämnade år 1979 när
Westerhever fyr automatiserades. På
båda sidor om fyren ligger två vackra
fyrvaktarbostäder som numera bebos
av de som jobbar med skyddsarbete vid
Vadehavet.
Vi avslutade tysklandsbesöket i
Glückburg som ligger vid Flensburgfjorden, några kilometer nordöst om gränsstaden Flensburg. En liten pittoresk stad
med trevliga strandhotell och ett sagolikt vackert renässansslott.

Fyrtrappan med 154 steg
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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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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 110:- (til�-

läggsporto utrikes 50:-)

Fyrkortlek svenska fyrar, 52+3 kort, pris 50:-, (tilläggsporto utrikes 15:- )
Klubbnål i emalj med logo, 40:- (tilläggsporto utrikes 15:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 50:- (tilläggsporto utrikes 15:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo, 20:- (tilläggsporto

utrikes 15:- )

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

utrikes 15:-)

Keps, marinblå, broderad logo, 140:- (tilläggsporto utrikes 15:-)
T-shirt, vit, transfer logo vänster arm, dam eller herrmodell, olika storlekar, 140:(tilläggsporto utrikes 20:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam eller herrmodell, olika
storlekar, 260:- (tilläggsporto utrikes 30:-)

Tallriksunderlägg, 10 olika, inplastade hårda (30x40 cm), mycket hög kvalité,
100:- st + porto. På framsidan 1 bakgrundsfyr och 6 andra fyrar, på baksidan ett
faktablad om Svenska Fyrsällskapet. Beställs genom Lars-Göran Itskowitz,
lg@itskowitz.se. Porto/förpackning tillkommer. Betalning mot faktura.

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:-.
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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

Arkivarie och Facebook

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
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
Anders Nylund, Romsmaren 39, 819 64 Hållnäs, tel. 0702-727159
Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Kontaktperson Sydsverige

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

Revisorer
Revisor
Revisor
Rev.suppl.

Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 0733-977391
Monica Axman, Fiskebåtsgatan 10, 426 71 Västra Frölunda, tel. 0722-535207
Heléne Abenius, Ryggebol Byväg 12, 443 61 Stenkullen, tel. 0734-193905

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 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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Västergarn, Gotland
Foto: Pia Hansson

