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Ordförandens sektor
I Svenska Fyrsällskapets stadgar, ändamålsparagrafen,
står det bl.a. att vi skall: Främja och utveckla intresset
för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och
andra sjömärken samt verka för bevarandet av dessa.
Människor måste ’känna för’ fyrar varför det är
viktigt att de som önskar har tillgång till och besöker
fyrar och fyrplatser. Fyrar skall vara öppna och lysa.
Den Internationella Fyrdagen är en mycket viktig del
av vår verksamhet. Vi och Association of Lighthouse Keepers (Engelska Nationella
Fyrsällskapet) startade år 2003. Beroende på väder öppnar vi tillsammans med
lokala fyrföreningar och SjöV 70 – 80 fyrar varje år och antalet besökare är mycket
stort.
Förutom årliga visningar på Fyrdagen har lokala visare avtal med SjöV och
kan regelbundet hålla 12 fyrar öppna och guida. Dessa fyrar är: Örskär, Landsort,
Gotska Sandön, Hoburg, Ölands Norra Udde, Ölands Södra Udde, Sandhammaren,
Utklippan, Kullen, Morups Tånge, Vinga och Hållö. Flera privat- och föreningsägda
fyrar visas också då och då av sina ägare så utbudet är stort. Information och hemsidesadresser om våra fyrar hittar du på www.fyr.org, i Fyrhandboken och i Blänket.
Sveriges fyrar blir mer och mer populära. Många är tyvärr svåra att besöka då
de är belägna på väderutsatta platser. Av 107 f.d. bemannade fyrar i Fyrhandboken
är endast 40 belägna på fastlandet, Öland och Gotland så att man kan köra bil till
dem. Fördelningen av dessa fyrar är.

Område

Totalt

Fastland

Norrland t.o.m. Gästrikland

22

4

Uppland - Östergötland

23

3

Gotland + Öland

13

10

Västervik - Tylön

16

10

Morups Tånge - Nordkoster

16

2

Vänern

17

11

107

40

Totalt

Öka din kunskap om Sveriges fyrar och hjälp oss samtidigt att göra dom mer kända.
Besök dessa unika platser. Man kan övernatta på c:a 30 fyr-/lotsplatser. Det finns
båtförbindelse till flera. Mer info på www.fyr.org, klicka på ”Fyrar” och sedan på ”Bo
på fyr”. Läs även om fyrarna under Lexikon på hemsidan.
						Esbjörn Hillberg
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Redaktörens ruta
Så var det då dags för årets sista nummer av Blänket. Vilket år, först kallt sedan
varmt och nu regn och blåst och allt detta i överflöd.
Först vill jag tacka för det enorma gensvar förra Blänket fick. Det kändes skönt
för ett redaktörshjärta med all värme. Nu är det ju så att det är artikelförfattarna
som borde få berömmet. Tack till er alla som så välvilligt deltagit i framställandet
av vår föreningstidskrift.
Redan i mars gjorde mig Lars Gunnar Englund uppmärksam på att de hade
haft besök på Rataskär av några glada entusiaster som hade fotograferat norrsken.
Jag fick namnet till Johan Vall och efter kontakt förklarade han sig villig att skriva
en artikel till de spektakulära bilderna av norrskenet han hade tagit. Jag var jätteivrig att publicera de fantastiska fotona, men så kom ju sommaren och det var
inte direkt aktuellt med vinterbilder. Nu äntligen! Njut av skådespelet som Johan
fångat.
Det blir allt svårare att få tag på artiklar från förr, men ett stort tack till fyrmästare Gustav Rutqvists barnbarn Barbro Stenquist som lät oss ta del av sin
fasters berättelse om hur det kunde gå till vid barnafödande i glesbygd. Ett ämne
som är högst aktuellt också idag.
Flera fyrar har uppmärksammats och försetts med Svenska Fyrsällskapets plakett då de fyllt jämna år.
Några utlandsreportage har det också blivit. Vår näst intill ”egna” reporter Ulf
Wade Andersson har besökt den ryska enklaven på andra sidan Östersjön och seglaren Jan-Gunnar Persson tar oss med till det forna svenska Dagö och till Finska
Utö. Ännu lite längre bort har Gunnar Boman varit d.v.s. i Brasilien.
Själva reste Leif och jag inte så långt utan tog oss till Mariestad till Fyrseminariet som arrangerades av Sjöhistoriska museet och Mariestads Fyrsällskap. Många
intressanta föredrag som jag tycker att fler skall få läsa om.
Fyrar och fyrskepp omgärdas ju i viss mån av mystik och när Jörgen Sanner
kontaktade mig och undrade om jag var intresserad av en berättelse om när han
på 1960-talet var fyrvaktare på fyrskeppet Västra Banken så nappade jag direkt.
När Jörgen kom igång med skrivandet blev det så långt att storyn är uppdelad på
två nummer.
Hur det skall gå för den danska fyren Rubjerg Knude vet ingen, men Marie
Tilosius har gett oss tips om att det är bråttom om man vill se fyren där den står.
Vilken vecka Eva och Jan Wallgren måste ha haft alldeles ensamma på ett
vintrigt Stora Karlsö. Kan man få en bättre födelsedagspresent?
I programverksamheten ingår ett antal utflykter bl.a. gjordes en rundtur i Göteborgs hamn som Leif Lexell berättar om. Det är mycket på gång i hamnen och
under rundturen fick deltagarna också se åtskilliga fyrar.
Då återstår bara för mig att tacka alla som bidragit till att Blänket är den
populära tidning den är och hoppas på att ni fortsätter att höra av er med mer
material.
						Maria Elsby
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Jag kommer till världen
Britta Eriksson f Rutkvist

Berguddens fyrplats sedd från land, 1914.
Foto: Lotsverket

Det skymmer på och fyren är tänd. Alla vet ju att en fyrs uppgift är att
vägleda sjöfarande och denna fyr står på en udde av Holmön och sänder
sina blinkljus över Västra Kvarken.
Gustav Rutqvist (fyrvaktare) är ensam
vaktare denna eftermiddag. De äldre
barnen är i skolan i Holmön som ligger några kilometer från Bergudden. De
mindre barnen leker och har ej en tanke
på livets allvar.
Barnaskaran består av 5 barn och
en till väntas när som helst. I grannens
familj finns en hemhjälp som pappa
tänkte att hon kunde vara som hjälp och
sällskap åt mamma medan han gick in
mot skogen och plockade bär som han
sett att det fanns rikligt av där. De fick
ju inte förfaras. Plötsligt stelnar mamma
till, ”Gustav” ropar hon mot skogen. ”Du
måste springa efter barnmorskan och fort
för jag känner att här går fort.”
Tur att kvinnan i granngården kan
hjälpa till om det behövs säger pappa
och så var han iväg. Pappa ger sig inte tid
att ta på sig skor eller byta kläder. Han
6

styr på sig galoscher och så är han iväg.
Han är ingen saktfärdig och nu när han
vet att det är bråttom lägger ha på ett
extra kol. Inte förrän han är nästan framme kommer han ihåg. ”Lodet (som drar
urverket till fyren), det må väl inte hinna
gå ned innan jag är tillbaka.” Han tänker,
jag sa ju till grannkvinnan innan jag gick
så att Hilda skulle ha sällskap och någon
som tar hand om barnen. Hilda vet ju
hur ofta lodet ska dras, och då får hon ju
säga till kvinnan att dra i den där veven.
Det är ju så enkelt så.
När han kommer till barnmorskan
kastar han ett öga på vägguret och får
så bråttom att han bara talar om ärendet och tackar nej till kaffe. ”Det är bråttom och fyren måste skötas och jag vet
inte om jag kan lita på den där kvinnan.”
När barnmorskan får klart för sig vilken
kvinna det är sa hon ”då är det bäst att

Gustav och Hilda Rutqvist vid kaffebordet på 1930-talet.
Rutqvist skyndar sig, för den kvinnan är
så ohändig så det är synd och skam. Jag
kommer så fort jag kan. Jag tar trillan.” Så
är det åter fart på pappas ben.
Vad händer hemma? Mamma har
rätt. Barnafödandet går fort och lätt.
Mamma fick till stor del ta hand om
barnet, för kvinnan som ska stötta henne
var det största våp (handfallen) man kan
se. Helt plötsligt när mamma ligger där
med sina eftervärkar och kvinnan står
och ser ut genom fönstret, vilket hon
gjort mest hela tiden. ”Fyren, fyren stannar, den stannar” ropar hon. ”Men människa, stå inte där och skrik. Gå upp till
fyren och dra upp lodet!” ”Jag kan inte, jag
törs inte” jämrar sig våpet. ”Det är ingen
sak. Gå bara upp till ni ser en stor vev och
dra några varv med den. Det skulle Bengt
(10 år) och Bärna (8 år) ha kunnat om
dom varit hemma. Börje (6 år) är för kort
för att kunna dra veven runt. Gå nu fort
innan fyren stannar.”
”Jag är mörkrädd och jag törs inte”
säger den så kallade hjälpen. Mamma
kravlar sig ur sängen. ”Hjälp mig människa.” ”Inte har väl frun tänkt …” ”Jo det
har jag. För jag tänker på dem som är på

havet. Deras liv kan vara i fara. Hjälp
mig nu upp i fyren!”
Efter många om och men kommer
de upp till det ställe där lodet är synligt,
då får mamma en eftervärk och kryper
ihop på golvet. När hon ligger där tittar
hon av gammal vana mot lodet. ”Vad ni
fantiserar gamla människan. Lodet har ½
meter kvar till golvet och då kan ju inte
fyrljuset stanna.”
Så staplar sig mamma upp den sista
biten till veven, men nu får hjälpen göra
rätt för sig. Hon får dra lodet ända upp.
Mamma tänker att pappa skulle behöva
vila efter språngmarschen. Mamma hinner in och i säng innan pappa flåsande
kastar sig in genom dörren. ”Hur är det?
Barnmorskan är strax här, hon tog trillan.” ”Nog förstår jag att hon inte sprang
hit. Men var har du ena galoschen, tårna
sticker ut ur strumporna? Har du sprungit
genom hela byn så där!” Då börjar hon
skratta för nu kan hon lämna över ansvaret och slappna av.
”Det blev en flicka” säger mamma.
”Va, är det klart, men nu måsta jag dra
fyren.” ”Sitt och vila, jag har ordnat det
också.” Så berättar hon om alltsammans.
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Berättelsens Britta i mera vuxen ålder.
Ja så var det när jag, Anna Britta Vendela, kom till denna värld som rymmer
så mycket av spänning, lek, sorg, skratt
och mycken möda för brödbiten.
Det skulle bli två pojkar till då vi
bodde på Holmögadd. Givetvis når inte
minnet så långt tillbaka som 70 år utan
detta har mamma berättat. Jag minns
inte om de hittade den andra galoschen.
Från Bergudden flyttade familjen till
Gåsören utanför Skellefteå. Sedan blev
det Holmögadd syd om Holmön. Pappa
blev då befordrad till fyrmästare. Mamma hade helst velat slippa att flytta dit
för fyrplatsen ligger 3 mil från närmaste
bebyggda plats.

Barnen Rutqvist på Holmögadd c:a 1930.
Fr. vänster: Britta, Bodo, Botvid och Bojan.
Lägst bak barnens lärarinna.

Gustav Rutqvist föddes 1879 i Nederluleå och avled 1959 i Holmsund. Han
var gift med Hilda f Nilsson och de fick tillsammans 8 barn. Lustigt nog hade
alla barnen namn som började på B, Bengt, Berna, Börje, Bert, Bojan, Britta,
Botvid och Bodo.
Gustav tjänstgjorde som fyrbiträde på fyrskeppet Norströmsgrund och en
kort period på fyrskeppet Almagrundet. 1909 blev han fyrvaktare på Bergudden
där han stannade i 9 år och där också berättelsens huvudperson, Britta, föddes.
Efter 1 år som fyrvaktare på Gåsören kom han 1919 som fyrmästare till
Holmögadd där han stannade till pensioneringen 1942.
Ett stort tack till Gustavs barnbarn Barbro Stenquist som låtit oss ta del av
berättelsen som ger oss en inblick i livet på en fyrplats i början av 1900-talet.
						Redaktören
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Kulingvindar vid årets fyrdagar
Vid årets Internationella Fyrdagar öppnades 68 svenska fyrar för besök av allmänheten.
Med vindar uppåt 20 m/s på sina ställen begränsades antal besökare till 9287 personer. Vid
många fyrar hade man ordnat med båtresor till fyren, föredrag, tipsrundor och andra aktiviteter. Andra hade endast slagit upp sina portar för gästerna att komma upp och beundra
utsikten. På en del ställen fick man tyvärr ställa in arrangemangen p.g.a. den hårda vinden.
På Östergarn, t.ex., fick man flytta fyrens 200-årsfirande till en lugnare plats. På så vitt skilda
ställen som Nordkoster och Rödkallen toppade medelvinden på 15 m/s under lördagseftermiddagen. Kullen brukar vara välbesökt men hade i år stängt p.g.a. renovering. De 68 fyrar
som hade öppet vittnar om det stora intresse som finns. I Malmö stod folk i 20 min. lång kö
för att komma in i fyren. Bland besökarna fanns flera som var över 90 år medan de yngre
som kom till fyren Jävre utanför Piteå uppskattade godisregnet. På Vanäs fyr vid Vättern
kunde man få en lektion i funktionen hos Daléns klippventil och lite annan fyrteknik av
Göran ”Sumpe” Sundström.
Fyrdagen är internationell och hålls i slutet av augusti runt om i världen. I Sverige är
Svenska Fyrsällskapet sammanhållande. För arrangemangen vid varje enskild fyr svarar
lokala fyrföreningar och en del fyrägare. Ett stort antal människor är därför inblandade i
aktiviteterna som kan bestå av alltifrån musikunderhållning till att vara värd vid visningen.
Antalet besökare, rangordnat efter de fyrar som hade flest, var:
Finngrundet fyrskepp 1000; Jävre 517; Ölands Norra Udde 412; Falsterbo 380; Malmö
360; Bönan 350; Mariestads fyrar 322; Bjuröklubb 308; Hanö 293; När 278; Stenkyrkehuk fyr 256; Morups Tånge 250; Fårö 248; Stora Karlsö 247; Haken 212; Söderarm 200;
Ystad 189; Storjungfrun 186; Örskär 178; Ölands Södra Udde 159; Stavik 155; Hållö 150;
Sandhammaren 144; Hoburg 132; Rataskär 127; Grynge ensfyrar 120; Brämön 118; Garpen 105; Ulebergshamn 100; Bråten 92; Almagrundet, fyrsk 90; Hammarö Skage 90; Häradskär 90; Hästholmen 81; Huvudskär 76; Arholma Båk 74; Smygehuk 70; Vanäs Udde
66; Djursten 65; Högbonden 64; Valar 62; Snurran, Bohus Malmön 60; Vinga 60; Landsort
57; Nordkoster 54; Bergudden 52; Arkö Båk 43; Gotska Sandön 43; Utklippan 42; Agö
41; Bungeör 40; Harnäsudde 40; Tylö 40; Limö 38; Gåsören 35; Lungö 34; Segerstad 32;
Svenska Högarna 30; Östergarnsholm 30; Grönskär 29; Stora Fjäderägg 25; Måseskär 12;
Utlängan 10; Björn 8; Ingrunden/Utgrunden 8; Pite-Rönnskär 6; Tistlarna 2.
Några av fyrarna hade av olika skäl sina fyrdagar vid annat datum än de som sagts ovan.
Svenska Fyrsällskapet vill framföra ett stort tack till alla de människor som var inblandade
i att genomföra fyrdagarna och till Sjöfartsverket som tillåtit att fyrarna har öppnats. Bland
de föreningar som har hjälpt till finns lokala fyrföreningar, hembygdsföreningar, båtsällskap, kanotföreningar och syföreningar, ett stort tack till dessa också. Vi är mycket glada
för det arbete som har lagts ned då det sprider ett fyrintresse och en fyrkunskap som ökar
möjligheterna för att bevara fyrarna. Samtidigt med fyrkunskap sprids även kunskap om
övrig sjöfart genom fyrdagarna, vilket är viktigt då Sverige är en gammal sjöfararnation.
Det var nu 16:de gången som fyrdagarna ordnades, men det är ett koncept som ännu
kan förbättras så hör gärna av er till Svenska Fyrsällskapet med åsikter och idéer kring
fyrdagarna.
Hälsningar Tommy Öberg
e-post: fyrdagen@fyr.org tel 070 54 84 302
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Internationella Fyrdagen 2018, på Tärnö
Start från Karlshamn, förbi Kastellet
och den lagom guppiga färden ut till
lilla Tärnö. Vi, ett sällskap från Åhus,
som varje år gör en utflykt till någon
fyr under Internationella Fyrhelgen.
Vädret denna dag var i alla avseenden det bästa tänkbara, sol, moln och
lagom varmt, till skillnad från denna
sommarens så intensiva hetta.
Vi traskade med uppehåll för medhavd matsäck på halva vägen upp till
fyren, den minsta vi skådat! Sveriges
äldsta träfyr som ännu är i drift! Tärnös första träfyr tändes på Drakaberget 1878 läste vi oss till. Den lilla fyren
står magnifikt uppe på berget, ensam,
i snålblåsten.
Vi läste också att man funnit en silverskatt på ön 1862. Enligt någon sägen lär det
finnas ytterligare en skatt i Draka graven, ett klapperstensfält som bildades för c:a
12000 år sedan. Men någon skatt fann vi inte, så det får nog stanna i våra drömmar
att finna den...
Årets Fyrdag blev en fin upplevelse, ingen dröm!..
					Med bästa fyrhälsningar,
					Britta Persson med Åhussällskap
					medlemsnr. 4837
Red.anm.:
Tärnö fyr ligger sydost om Karlshamn i Blekinge. Fyren har ett ovanligt utseende
och är belägen högt uppe på den kala höjden som kallas för Ifberget på öns södra
udde med en fantastisk utsikt över Hanöbukten. Tärnö är en stor ö med många vilda
strövområden och branta klippor. På öns norra del finns en vacker skyddad vik med
gästhamn och öns bebyggelse. Tidigare fanns här också en fiskhamn och fram till
1937 en lotsplats.
1878 satte man upp en mindre fiskefyr bestående av en oljelampa.
1887 ersattes fiskefyren av ett vakthus med en fyrlykta på ena hörnet.
1909 togs fyrlyktan bort och byggnaden fick tjänstgöra som lotsutkik.
1910 uppfördes ett åttasidigt fyrtorn i trä. Linsen hade suttit på Malören 1892-1910
och dessförinnan på Nordkoster 1854-1890.
1955 elektrifierades fyren samt försågs med tyfon.
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Morups Tånge firar
Ingrid & Göran Sernbo

Under 2018 firar
Morups Tånge fyr
sitt 175:e år som
aktiv fyr, något värt
att uppmärksamma
och fira.
Den 28 meter höga vita fyren är byggd
på Morups Tånge, en stenig udde nära
Glommen, strax norr om Falkenberg.
Fyren med svart midjeband är byggd
av sten och har kvar sin originallins, en
mäktig trumlins av andra ordningen,
1400 mm i diameter.
Den 21 juli, i strålande väder och
med många besökare på plats startade
festen. Fyrföreningens ordförande Göte
Johansson inledde med en kort historik
över fyren och fyrföreningen.

Sjöfartsverket äger fyren och representerades av Morgan Bernhardsson. Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn
Hillberg var också på plats. De poängterade fyrens betydelse för sjöfarten, speciellt i gångna tider.
Fyren avbemannades 1964. Kurth
Augustson, son till siste fyrmästaren,
kom till Morup som barn. Han berättade
för oss hur det var att växa upp här och
gav oss lite om livet i en fyrmästarfamilj
på Morup.
Levande musik, inbjudna talare, poängpromenad med frågor om fyrar, kaffe
med dopp och höjdpunkten - besök i
fyren. Mer än 250 gäster klättrade de
111 trappstegen upp till lanternin och
balkong för att se på linsapparaten och
för att beundra utsikten. Det var kö att
komma upp och i kön kunde man möta
både de som ville se sin fyr och mera
långväga gäster. Allt bidrog till en festlig
dag. Nuvarande ägare till de gamla fyrbostäderna deltog också i firandet.
Morups Tånge Fyrsällskap bildades
2012 och har både hemsida och Facebooksida med bilder och videor.

Göte Johansson invigningstalar
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Fyren i Baltijsk och ett stycke svensk historia
Ulf Wade Andersson

Strax efter världsmästerskapet i
fotboll för herrar spelats bestämde
jag mig för att göra ett par dagars
besök i Rysslands utpost i väst, som
är vår granne i öst.
Fyra gruppspelsmatcher spelades
på den nybyggda Arena Baltika i
Kaliningrad.
Författaren vid fyren i Baltijsk
Den ryska exklaven Kaliningrad vid
Östersjöns kust är utan direkt landsförbindelse till moderlandet Ryssland. Det
är nästan 500 kilometer till närmaste
ryska gräns, men bara 250 kilometer till
Gotland. Exklaven som är lite större till
ytan än Skåne och Blekinge tillsammans
gränsar till Litauen i norr och Polen i söder.
Regionen som är ett av de mest militariserade områdena i den ryska federationen har under senare år öppnats upp
för turism. Baltijsk där den ryska Östersjöflottan har sin bas är fortfarande ett
skyddat område. För besök i staden Baltijsk krävs tillstånd och licensierad guide.
Jag var nyfiken på fästningen Pillau
samt den vackra och pampiga fyren som
står i örlogshamnen. En chaufför och
guiden Olga hämtade mig tidigt på förmiddagen vid hotellet. På väg till Wislanäset där Baltijsk ligger berättade guiden
med stor inlevelse om Kaliningrads historia och hur folket lever idag.
När vi närmade oss flottbasen passerade vi den plats där den gamla vägspärren låg. Längre än hit hade jag inte
kommit som svensk för några år sedan,
Några kilometer efter vägspärren var
vi framme i hjärtat av Baltijsk. Vi lämna12

de bilen och promenerade över ett torg
med staty och minnestenar. Ett krigsmonument för att hedra de sovjetiska
soldater som stupade i strid år 1945 vid
försvar av fästningen Pillau. Fästningen
Pillau är delvis militärt skyddsområde,
men den äldre delen av försvarsanläggningen kunde vi besöka.
Det var här som Gustav II Adolf med
sin armé landsteg år 1626 i förberedelse
inför slaget mot Preussen i det s.k. andra
polska kriget. Vid denna tidpunkt fanns
här ingen stad. Staden Baltijsk uppstod
runt de befästningar som den svenska armén anlade här under åren 1626-1635.
År 1636 lämnad svenskarna över fästningen till Brandenburg.
Efter besöket vid fästningen gick guiden och jag ner mot kajerna där det låg

Peter den store framför fyren i Baltijsk.

Ryska sjömän framför porten till
fästningen Pillau.

Det vackra vattentornet i Svetlogorsk.

ett stort antal örlogsfartyg. Att den ryska
armén är stadens största arbetsgivare
syntes tydligt. De flesta som vi mötte
var ryska sjömän iklädda sina uniformer.
Den sovjetiska ubåten 137 som gick
på grund utanför inloppet till Gåsefjärden utanför Karlskrona år 1981 hade
Baltijsk som sin hemmabas. Ubåtens
ställförträdare fartygschefen Vasilij Basedin, som numera är pensionerad, bor i
staden. Han skrev boken ”Inifrån U 137”
som gavs ut år 2009.
Innan jag lämnade Baltijsk besökte
jag den majestätiska fyren som är 32
meter hög och som togs i bruk redan år
1909. På torget framför fyren står Peter
den store staty. Tsaren som besegrade
Karl XII och den svenska armén i Poltava den 28 juni år 1709.

Efter besöket i Baltijsk fortsatte vi till
kuriska näset och staden Svetlogorsk.
Staden som ryssarna kallar Östersjöns
riviera. Ett tjugofem meter högt vattentorn som byggdes för drygt etthundra
år sedan har blivit stadens symbol. Det
vackra och ståtliga vattentornet som blivit ett mycket omtyckt fotoobjekt ser
nästan ut som en fyr.
Mitt besök i Exklaven avslutades
med en stadsvandring i huvudstaden
Kaliningrad, som fått en välbehövlig ansiktslyftning inför världsmästerskapet i
fotboll. Där besökte jag bl.a. en fyr som
ligger bland vackra korsvirkeshus i tysk
hansastil. Mitt bland husen står en nybyggd fyr, men den har aldrig använts
för sitt syfte. I fyrhuset ligger en populär
bistro samt ett litet gemytligt kafé.

Den nybyggda fyren i Kaliningrad.
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Vintervaktarvecka på Stora Karlsö
Eva & Jan Wallgren

En vintereftermiddag på Stora Karlsö
En iskall morgon i januari 2010 steg vi
ombord på Sjöräddningssällskapets båt
i Klintehamn på Gotland. Målet för resan var ön Stora Karlsö, där vi skulle vistas en vecka som s.k. vintervaktare. Väl
framme vid ön steg vi i land i Norderhamn, hälsade på ”avgående” vintervaktare och började forsla våra förnödenheter upp till fyren; vårt tillfälliga hem
under en vecka. Det var en dryg promenad med vår packning uppför de många
trapporna till den höga platån där fyren
ligger. Men vilken upplevelse när vi för
första gången fick se fyren och huset
högt ovanför havet! Fyren, som mäter
38 meter över vattenytan, tändes 1887.
Fyren automatiserades 1974.
Temperaturen låg på c:a 5 minusgrader hela veckan, och ovanligt nog,
låg ett snötäcke över hela ön! Vinden
var mestadels hård. Vi hade tåliga varma
14

kläder med oss och vistades ute nästan
hela tiden, och åt i stort sett alla måltider utomhus. Vi vandrade runt hela ön
och fotograferade. Besökte Norderhamn
och Suderhamn, grottan Stora förvar
med lämningar från stenåldern, Linnés ask (namn efter Linnés besök på ön
1741) en 400 år gammal ask på Röisu
haid m.m..

Grottan Stora förvar

Stora Karlsö fyr i en blek vintersol

Linnés ask

En kväll tog vi ett bastubad i den vedeldade bastun i Norderhamn, med efterföljande ”dusch” från hinkar med havsvatten. En mycket speciell upplevelse
med het bastu och iskallt vatten från
havet. Vi kände oss mycket välmående
när vi vandrade tillbaka till fyrhuset i
mörkret.
Vi gick på upptäcktsfärd också i fyrhuset med fotografier och föremål från
en svunnen tid, och vi klättrade upp i
fyrtornet. Från lanterninen var det en
fantastisk utsikt över havet där stora fartyg långt ute till havs blev tydliga genom
den fasta kikaren.

Denna vecka, en 50-årspresent till min
man från mig, var något alldeles extra!
En upplevelse som inte kan jämföras
med något annat. Att vara helt ensamma
på en karg och vacker ö ute i havet mitt
i vintern och uppleva fyren, öns historia,
tystnaden och stillheten och den fantastiska naturen var en oförglömlig upplevelse!
En vecka senare hämtades vi av Sjöräddningssällskapets båt vid Norderhamn för vidare färd mot Gotland, och
så småningom hem till Västra Götaland,
fyllda av upplevelser, minnen och många
foton.

Vi fick uppleva den skönhet och ensamhet som en isolerad fyrplats kan ge.
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Hamntur i Göteborg
Leif Lexell (text och karta) & Anders Allgurén (foto)

Söndag tredje juni samlades förväntansfulla fyrsällskapare vid Klippans
gamla färjeläge i Göteborg. Vi väntade på båten Fjordskär som skulle ta
med oss på en tur i älven och i inloppet till Göteborg. Som guide för färden
hade vi Jörgen Wallroth, f.d hamnkapten i Göteborg.

Strax före elva kom Fjordskär. I det strålande vädret var de många som passade på
att sätta sig ute på akterdäck. Färden gick in mot Göteborg förbi kända hamnlägen
som Majnabbe, numera Stenas Tysklandsterminal, Fiskehamnen, dit den mesta fisken
nu kommer med lastbil från bl.a. Danmark och Amerikaskjulet, från vilket Svenska
Amerika Linjens fartyg avseglade under mitten av 1900-talet. Där lägger kryssningsfartyg som kommer under Älvsborgsbron till.
Resan fortsatte förbi Stenas Danmarksterminal
och Göteborgsoperan innan vi gick in under
Götaälvbron som snart kommer att ersättas av
en ny bro som byggs alldeles intill.

Vår guide Jörgen Wallroth.
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Vi fortsatte uppåt älven för att titta på det pågående tunnelbygget, Marieholmstunneln, som
skall avlasta Tingstadstunneln som är en av Göteborgs verkliga flaskhalsar i högtrafik.

Turen gick förbi Barken Viking och ”Läppstiftet” och in under Göta Älvbron.
På tillbakavägen gick vi på norra sidan av älven och efter Götaälvbron gjorde vi en
sväng in i gamla Frihamnen där Kustbevakningen och några större fiskebåtar har kajplats men som annars för det mesta är öde.
På den fortsatta resan åt SW passerade vi det nerlagda Cityvarvet med några kvarvarande kranar. Området för de andra två storvarven i Göteborg, Lindholmen och
Eriksberg, har fullständigt blivit moderna bostadsområden och några av de gamla
dockorna är nu fritidsbåtshamnar. Utefter Eriksbergskajerna såg vi också tre farledsfyrar, Skalkorgarna, Dana Svartskär och Hunnebådan, som tidigare har stått i Göteborgs skärgård.
På Hisingssidan väster om bron finns i dag det mesta av Göteborgs hamn. Först såg vi
”produkthamnen” där mindre tankfartyg lastar och lossar raffinerade produkter som
bensin och diesel. Lite längre ut kom vi till containerhamnen och ro-ro-hamnarna.
Hit kommer ibland containerfartyg som är upp mot 400 m långa.
Längst ut finns Torshamnen som tar emot stora råoljefartyg. De kommer med olja
från huvudsakligen Nordsjön vilken sedan behandlas av raffinaderierna på Hisingen.
På väg ut till Torshamnen hade vi passerat bl.a. Knippelholmarna där det har legat
en bemannad fyr, det var inte mycket plats de hade att röra sig på konstaterade vi.
Vi gick också in mot Arendal där de största kryssningsfartygen lägger till. Där såg
vi ”Runes fyr” som heter ”Musskären” i sjökortet. Hit hade Fyrsällskapet i våras en
utfärd då Rune Svensson berättade om ”sin” fyr.

Skalkorgarna

Musskären även kallad ”Runes fyr”.
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Måvholmsbådan

Bojen ”Sven-Edvin”

Vi fortsatte väster ut. Vid Vinga sand rundade vi fyren Måvholmsbådan och satte kurs
söder ut förbi ”Danska Liljan” och mot fyren Böttö. Väst om Böttö ligger en boj som
heter Sven-Edvin, namnet kommer från fyrmästare Edvin Westergren som insåg att
det borde finnas en boj på den platsen och Sven Ullman som var den hamndirektör
som såg till att den blev verklighet. Från bojen gick vi runt Böttö och kunde betrakta
denna lilla fyrplats i detalj.
Från Böttö var det dags att vända hemåt igen men först skulle vi göra ett besök på
Gäveskär (se Blänket 2016:4) dit vi gick i den nya fritidsbåtsleden som går parallellt
med stora farleden. På Gäveskär blev vi mottagna av Lars-Göran Itskowitz och
Christina Rosenberg som visade runt på sin lilla ö. Vi blev bjudna på kaffe och goda
hembakade bullar. Besöket blev resans höjdpunkt och alla njöt i det fina vädret.

Böttö fyrplats

Snålt om utrymme när stora fartyg
passerar Gäveskärs fyr. Observera den
gamla fyrlyktan på husknuten.

Fjordskär tog oss sedan till Saltholmen där vi gick i land. På vägen in tackades
Jörgen för den trevliga guidningen och som ett synligt bevis fick han ett ”fyrljus”.
En fantastiskt fin utfärd hade det varit och vi var mycket nöjda när vi på olika sätt
lämnade Saltholmen. Stort tack till alla som hade gjort utfärden möjlig.
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Svenska Björn 150 år
Christer Nettelbladt

Fyrskeppet Svenska Björn
Foto: Lotsverket

Kassunfyren Svenska Björn
Foto: Ted Rapp

Svenska Björn var ursprungligen en fyrskeppsstation belägen längst ut i Stockholms
skärgård nordost om Röders skärgård. Det första fyrskeppet lades ut 1868 och det
sista drogs in exakt 100 år senare.
På platsen har sju olika fyrskepp varit stationerade: 1868-1875 nr 6 Svenska
Björn, 1876-1883 nr 3 Grundkallen, 1884-1897 nr 5 Utgrunden, 1898-1900 nr 3
Grundkallen, 1901-1959 nr 5 Utgrunden, 1960-1960 nr 24 Reserv och 1961-1968
nr 30 Grundkallen.
1968 ersattes fyrskeppet av kassunfyren Svenska Björn. Till skillnad från de hela
tiden bemannade fyrskeppen så var kassunfyren bara bemannad under 1968-1969.
Fyrskeppet var utlagt för att varna för grunden omkring Svenska Björn och söder
därom ut till Svenska Högarna. Kassunfyren har samma funktion.
I år, 2018, har det funnits fyrbelysning på denna plats i 150 år. Vi i Svenska Fyrsällskapet vill gärna uppmärksamma detta. Vi hurrar därför för denna fyr i yttersta
havsbandet. Den finns som en trygghet och hjälp för sjöfarande allt sedan fyrplatsen
kom till.
Även idag 2018 kan man inte överskatta fyrarnas betydelse, dom är trots GPS
fortfarande en trygghet för båtmänniskor.

Föreningen ”Fyrskeppet Almagrundets Vänner”
I början av augusti hade vi vårt första styrelsemöte med vår nye ordförande
Stefan Söderberg vid klubban. Stefan har varit befälhavare på ett antal större
fartyg, som trafikerar de stora haven. Han har bl.a ”gått” på traden Japan - USA
med Salénbåtar packade med 6.000-7.000 bilar, så det borde inte vara så svårt
för honom att navigera ”Almagrundets styrelse” vid kaj i Gävle inre hamn.
						Håkan Arkeby
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Fyrskeppet Västra Banken (del 1)
(Svart/vita bilder är från systerfartyget Finngrundet, tagna 2018 av Jörgen Sanner)

Jörgen Sanner

Som uppsalabo har man normalt ingen anknytning till varken hav eller sjöfart. Det fanns visserligen en liten hamn i Fyrisån och vid sällsynta tillfällen
kunde någon liten skuta lägga till där för att lasta eller lossa spannmål.
Något annat inslag av sjöfart fanns inte.

Observera kloten i aktern. Då fyrskeppet ligger på sin position är kloten
hissade i topp annars är de, som på bilden, halade.
Det lät därför väldigt spännande när
en god vän, som hette Peter, berättade
att han feriejobbat på ett fyrskepp som
hette Västra Banken och erbjöd mig att
söka jobb där också. Hur formaliteterna
gick till minns jag inte – jag gissar att
jag ringde Sjöfartsverket och helt enkelt
erbjöds jobb på Västra Banken. Det var
inte så komplicerat för femtio år sedan.
Jag är ganska säker på att det var
1965. Jag var sjutton år och bodde i
Uppsala och jag och Peter gick i skolan
där. Men nu var det sommarlov, en dag
i juli, och vi skulle söka upp Västra Banken i Gävle hamn och börja jobba där.
Vi skulle gå in i en helt ny värld, helt
bortom alla våra tidigare erfarenheter.
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Vi hade fått riktlinjerna klara, men de var
ganska komplicerade; i Gävle hamn låg
det fyrskepp som normalt var stationerat
ute vid grundet Västra Banken. Det hade
genomgått översyn och småreparationer.
Nu skulle skeppet segla tillbaka till ”sitt
eget” grund Västra Banken och ersätta
det ersättningsfartyg som vikarierat därute. Detta ersättningsfartyg skulle sedan
vidare ut till Finngrundet och ersätta det
ordinarie fyrskeppet där. Det ordinarie
fyrskeppet Finngrundet skulle därefter
seglas till ett varv i Stockholmstrakten
för översyn och reparation.
Min arbetsuppgift skulle bli att följa
med det nyrenoverade fyrskeppet ut till
sitt grund. Sedan skulle jag följa ersätt-

Systerfartyget Fyrskeppet Finngrundet
ningsbåten ut till Finngrundet och där
skifta båt igen och följa med fyrskeppet Finngrundet som skulle till ett varv
i Stockholmstrakten och därmed skulle
min insats vara slut för den gången. Min
vän Peter skulle följa med från Gävle
hamn ut till grundet Västra Banken. Där
skulle Peter stanna några veckor och utföra normala fyrskeppssysslor.
Det var alltså en dag i början av juli
och vi satt på tåget från Uppsala till
Gävle. Det kändes både lite nervöst men
samtidigt ganska högtidligt. Vi krånglade
oss omkring i Gävle och till slut hittade
vi rätt. Där, mot en bakgrund av oljecisterner och grå byggnader låg fyrskeppet

och blänkte som en illröd rubin. Västra
Banken – namnet var målat med vita
blockbokstäver längs hela styrbordssidan.
Det var ett stort ögonblick när vi
klev upp på landgången och äntligen fick
gå ombord. Några ur besättningen mötte
vi direkt och de hälsade på oss och sa
att de andra satt nere i mässen. Vi tog
trappan ner, trodde vi, men det gjorde vi
egentligen inte, utan vi tog lejdaren ner.
Man lär sig tacksamt nya ord när det
innebär nya gemenskaper. Nere i mässen
träffade vi de övriga och blev informerade om hur de närmaste dagarna skulle se
ut. Vi hade inga egentliga arbetsuppgifter men antalet i besättningen fick inte
understiga åtta personer – så vår uppgift
var att fylla upp den kvoten.
Vi blev tilldelade våra hytter och
hämtade våra sängkläder, men kvällen
var inte senare än att vi kunde inspektera fartyget. Vi klättrade omkring och
genomsökte alla utrymmen; styrhytten,
akterhytten, livbåten som hängde i sina
dävertar och på andra sidan motorbåten
som tog besättningen till och från fyrskeppet. Vi såg det jättelika ankaret som
skulle fästa oss vid grundet.

Detta mötte oss när vi kom ombord
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Spännande på nedre däck med kättingbox och ankarspel
Vi gick ner under däck och där var en
korridor där våra kojer fanns. Men det
mest spännande fann vi längst fram, det
som kanske kallades nedre fördäck. Där
fanns ankarspelen med kättingarna. Kättingarna var grova, mycket grova. Järntråden som utgjorde länkarna var säkert
fem centimeter tjocka. Med kraftiga
träpålar kunde man växla och dirigera
kuggarna som halade och hivade kättingarna. Kättingboxen var en nedsänkt
kista där överbliven kätting låg prydligt
lagd varv för varv så att den skulle kunna
löpa ut utan missöden när ankaret skulle
hivas. Förutom det imponerande ankarspelet fanns bänkar med verktyg för
småreparationer och hobbyverksamhet
På babords sida fanns ett utrymme
med en toalett, en toalett avsedd för de
stora besöken, de små bestyren utfördes
vid akterrelingen rakt ner i sjön. Jag tror
mig också minnas att det alldeles i närheten, också på babords sida, fanns ett
utrymme där vi i besättningen handtvättade våra kläder. Redan tidigt fick jag ett
gott råd:
– Grabben, kom ihåg att skölja kläderna dina i havsvatten, de blir mycket
mjukare och finare då.
Han hade helt rätt, mina collegetröjor hade aldrig tidigare varit så mjuka
och smidiga.
När vi sett oss mätta på nedre för22

däck och allt som fanns där backade vi
tillbaka i korridoren för nästa utflykt.
Vad de övriga i besättningen gjorde
just nu visste vi inte. Gissningsvis så installerade de sig i hytterna, några skulle
ju stanna många veckor ombord. Och
så var de säkert också sociala – de hade
kanske inte setts på några veckor och
hade en del att prata om. Men jag och
Peter vi var inte det minsta sociala – vi
fortsatte utforskningen. Nästa anhalt
var maskinrummet. Vi drog åt sidan en
tung skjutdörr av järn och sedan en järntrappa ner. Redan innan vi passerat järndörren möttes vi av en kompakt doft av
olja, diesel och järn. Och som en väldig
koloss stod där en fyrcylindrig diesel. Nu
stod den där tyst och mäktig men tidigt
i morgon bitti skulle den mullra igång.
Det som egentligen borde varit vår
första anhalt denna kväll – själva fyrtornet – sparade vi till en senare expedition. Vi kunde dock konstatera att det
var målat i samma vackra klarröda färg
som skrovet. Och förstås högst upp själva glaskonstruktionen med belysningen
som var skeppets hela och huvudsakliga
funktion. Ett blinkande ljus som skulle
varna andra sjöfarare från att komma
alltför nära grundet. Det grund som sjökortet benämner Västra Banken.
Jag sov väldigt bra den natten.

Arbetsdag

Nu idag skulle det börja ske. Av tre inblandade skepp skulle två skepp ersättas och
ett skepp skulle in på varv för översyn. Det
skepp som vi nu befann oss på, fyrskepp
Nr 22 Västra Banken, skulle ankras fast
ute på sin ordinarie position. Där hade ett
reservskepp vikarierat. Det reservskeppet
skulle nu ersätta fyrskepp Nr 25 Finngrundet, som alltså skulle bli ompysslat någon
tid innan det skulle få återta sin egen position. Ute vid Finngrunden.
Hur länge hela den här proceduren
försiggick är jag inte helt säker på. Mer
än femtio år har förflutit och jag kan inte
tvärsäkert säga om det rörde sig om ett
eller om två dygn. Men jag lutar starkt åt
att vi behövde två dygn för det var ju en
del som skulle genomföras.
Redan tidigt började förberedelserna för avfärden. Mycket förnödenheter
skulle bäras ombord och även jag och
Peter gjorde en del nyttiga insatser. Men
andra gjorde nog ännu nyttigare insatser;
maskin skulle startas och hela systemet
skulle trimmas för färd. Hela arbetet
leddes av skepparen, som alltså under
färd var just skeppare. När skeppet var
ankrad på sin ordinarie station övergick
han till att bli fyrmästare, alltså högste
befälhavare ombord.
Det blev naturligtvis en mycket högtidlig förmiddag – mullret från maskin
tilltog i styrka, förtöjningarna lossades och
vattnet började skumma kraftfullt från
propellern i aktern. Skeppet började röra
på sig. Skepparen höll ett vakande öga på
oss, på skeppet och på omgivningen, som
fortfarande bestod av Gävle hamn. Men
styrman eller en rorsman förde oss nu ut
ur hamnen och ut mot öppet hav.
Färden ut till grundet var ganska
kortvarig – grundet Västra Banken låg
inte långt från Gävle. Ordinarie fyrskepp
ersatte reservskeppet. Ett par timmars

Akterdäck
färd och reservskeppet ersatte Finngrundet och seglade söderut mot varv. Peter
hade jag lämnat bakom mig redan när vi
lämnade Västra Banken.
När Västra Banken hade ankrat fast
på sin ordinarie plats på sitt grund vidtog man samtidigt en mycket viktig åtgärd. Toppkulan, eller rätt och slätt kulan, skulle hissas upp i aktermasten. Den
enkla förklaringen var att det fick inte
råda någon tvekan om huruvida fyrskeppet låg på sin ordinarie position eller var
ute på andra äventyr.
Toppkulan var en klotrund kula några meter i diameter, målad i samma klarröda färg som skrovet. Nu hissades den
upp i masten och markerade alltså att
fyrskeppet Västra Banken nu låg stationerat vid sitt grund. Ett fyrskepp som låg
vid sitt grund fick absolut inte förväxlas
med ett fyrskepp som befann sig någon
annanstans eller under färd.
Det var kväll när den sista etappen
skulle avverkas. Det hade hunnit bli mulet och det regnade också lite. Och då,
under denna den sista etappen, hände
det som blev en stor, högtidlig och oförglömlig upplevelse i min sjömanskarriär.
Båten mullrade sig fram över grått vågskvalp. Både mörkret och regnet tilltog.
Då kom styrman och sa att jag skulle ta
rodret några timmar. Han gav mig förstås instruktioner om kompassriktning
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Styrhytten. Till vänster visselpipan som användes för kommunikation med maskinisten.
och en del annat. Men sen stod jag där
som rorsman; en sjuttonåring utan sjövana, ensam i styrhytten och tittade
allvarligt och sammanbitet mot horisonten. Jag tyckte nog att jag borde se både
erfaren och beslutsam ut och önskade
innerligt att någon skulle kunna se mig
nu. Upphöjd från ingenting till rorsman.
Alla utom maskinisten sov i sina hytter och jag hade ett stort ansvar under
dessa timmar. Styra kunde jag ju göra,
men några andra manövrar som att stanna eller backa var inte möjliga. Det fanns
ju ingen heller att kommunicera med –
trodde jag då.
Men senare insåg jag att det fanns en
kommunikation. I styrhytten fanns ett
rör med en visselpipa intryckt. Röret ledde ner till maskinrummet och där i rörets
andra ände var också intryckt en visselpipa. Ville man göra maskinisten uppmärksam på något lossade man sin visselpipa
och blåste ner i röret. Då visslade pipan i
rörets andra ände och maskinisten kunde
avläsa vad som önskades. Strax bredvid stod en mässingsstolpe med en spak
och några inställningar – FULL, HALF,
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SLOW framåt respektive bakåt, och i
mitten ett STOP. Spaken påverkade inte
maskin men när styrman ville slå HALF
AHEAD så lossade han visselpipan, blåste i röret, drog spaken till önskad position. Maskinisten hörde nu visslingen och
kunde avläsa hur han skulle strypa dieselpådraget till halvfart.
Om detta visste jag inget utan jag
stod där i mörkret med ett lätt regn utanför och höll rätt kurs och det var naturligtvis ett av de allra högtidligaste ögonblicken i mitt liv och en stolt avslutning
på min första kontakt med fyrskeppslivet.
Nu återstod bara de sista rutinerna innan
vi slutgiltigt nådde vår destination.
Därefter gällde landbacken någon
vecka innan Sjöfartsverket hörde av sig
och ville få ut mig någon månad som
fyrvaktare till Västra Banken. Då skulle
jag få uppleva det riktiga fyrvaktarlivet.
Om du vill friska upp gamla minnen:
jorgen.sanner@fotoharmoni.se
Red.anm.: Fortsättning i nästa nummer
av Blänket.

”Barn- och ungdomssidan”
Idas teckning pryder klubbstugan
Mitt barnbarn, Ida Björk 14 år, har gjort denna
tavla. Den pryder Mariestads Fyrsällskaps fyrstuga som vi hyr av Mariestads kommun.
Vårt klubbhus kommer att bli kanonvackert.
Det ligger vid Snapen i närheten av våra fyrar.
Det kan bara inte bli bättre!
		Skriver farfar Bo Björk

Vem är Maria?
Det kom ett brev utan avsändare från en, vad jag tror, glad liten tjej som besökt Hållö.
Om du ger mig ditt efternamn och adress så skall du få ett alldeles eget Blänket och
ett tackbrev för att du hörde av dig. Hoppas att du gör fler fyrbesök nästa sommar.

Redaktören

Hållö fyrplats i Bohuslän

Red.anm.: Efterlysningen i förra
Blänket om inslag till ”Barn- och
ungdomssidan” gav resultat.
Fortsätt gärna att skicka in!
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Rubjergs Knude fyr, en ra-sande fyr
Marie Tilosius
I Blänket 2018:3, sid. 47, stod det lite om Rubjergs Knude fyr i Danmark. Då
Gunilla Öhrn och jag besökte denna fyr i mitten av juni i år så kan jag komplettera
med lite fakta.

Fyren med bostäderna 1988. Obs. sandåsen som ligger mellan fyren och havet.
Foto: Mats Ågren

Idag har sanddynen som förut till stor
del täckte fyren, dragit bort.
Fyren går nu att se i sin helhet.
Sanden har knäckt alla byggnader
runt fyren och man kan endast ana
husgrunderna. En del byggnader hade
man tagit bort innan sanden kom.
Fyren står nu bara några meter från
havet på en strandbrink. Sandflykten är
c:a 2 m per år och fyren beräknas rasa
i havet vid 2020. När fyren byggdes,
år1900, stod den 200 m från vattnet.
1968 togs den ur drift då sanden
hindrade fyrljuset att lysa ut över vattnet.
Fyren 2018. Bostäderna är helt borta
liksom sandåsen och havet är farligt nära.
Foto: Gunilla Öhrn
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Fyrens interiör lämnar en del övrigt att
önska, men man kan
ändå komma upp i
tornet.
Foto: Gunilla Öhrn

Det går, sedan mars 2016, att gå in och upp i fyren. En nybyggd trappa i fyren gör det
enkelt att gå upp i den till lanterninen. På linsens plats finns idag en slags reflektor
som kan skicka solens strålar vidare.
Fyren är ett stort besöksmål i Danmark med c:a en halv million besökare per år.
Planer finns på att eventuellt flytta fyren. Man kan ju undra vart?
Fyren är öppen dygnet runt, ingen entré. Tyvärr finns ingen information vid
fyren så läs på innan. Passa på och besök den medan den står på sin ordinarie plats!!
Parkeringen ligger knappt en km från fyren. Kör mot Hirtshals och Lönstrup.
Tips om du åker dit, ta med någon form av glasögonskydd. Sanden yr ofta vid
fyren och letar sig lätt in i ögon och mun.
För mer information se visitnordjylland.dk eller googla på Rubjerg Knude fyr.

Inifrån lanterninen har man en vidunderlig
utsikt.
Foto: Marie Tilosius
Reflektorn som ersätter linsen skickar solstrålarna vidare.
Foto: Marie Tilosius
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Fyrar på Dagö Estland, samt Finska Utö
Jan-Gunnar Persson

Under sommarens (2018) segling till Åland-Finland-Estland, blev det
besök i tre stora kustfyrar på Dagö i Estland; Tahkuna, Ristna och Köpu.
Dessutom (som ofta) besök vid fyrplatsen Finska Utö. I samband med
årets Högsommarträff i det finländska långseglingssällskapet SjöbjörnarnaMerikarhut r.y., som i år hölls i Kärdla på Dagö, gjordes en busstur till de
tre fyrplatserna. Dagö (Hiiumaa) är den näst största av de estniska öarna.
Många områden på Dagö och i nordvästra Estland med omgivande öar
(Ormsö, Odensholm, Rågöarna, samt Runö i Rigabukten), Noarootsi - Nya
Sverige, hade länge en svensktalande befolkning, med ålderdomlig dialekt.
Köpu fyrtorn N 58° 54’,95; E 22° 12’,00
är det tredje äldsta fyrtornet i världen
som fortfarande är i drift. År 1500 beslöts efter påtryckningar från Hansan,
att bygga ett sjömärke på Dagö´s högsta
kulle Tornimägi (68 m.ö.h.) mitt på den
smala Köpu-halvön som sträcker sig västerut. Syftet var att göra den viktiga handelsfarleden förbi Dagö med sina farliga
rev, säkrare.
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Bygget försenades av krigshandlingar
och pestepidemin. 1531 var dock tornet
färdigställt, som ett 36 m högt kvadratiskt stentorn med fyra kraftiga triangulära strävpelare som förstyvningar och
ett bål kunde tändas på toppen.
En trätrappa byggdes 1649 på tornets utsida och tornet började sin regelbundna funktion som fyr, med en vedeldad öppen eld. Väldiga mängder ved

Fyrtornet har renoverats åtskilliga gånger under årens lopp, senast 2001. I samband med en omfattande renovering
1810 tog man upp en inre trappa i fyrtornet, upp till lanterninen.
Fyrtornet är vitt, med röd lanternin.
Fyrljusets höjd över havet är 102,6 m,
med karaktären Fl(2) W 10s. Lysvidd 26
nautiska mil. Trappan inne i fyrtornet är
trång och smal, 109 höga steg upp till
plattformen.

Köpu fyr från 1500-talet
konsumerades och stora delar av halvön
kalhöggs. Fyrtornets övre kvadratiska del
i tegel byggdes senare, 1659, och trätrappan ersattes av en järntrappa.
Ryssarna installerade en lanternin
1845 och 1860 installerades ett urverk
med lod som rotationsanordning. Lysvidden var då 27 nautiska mil. Oljelampan förbrukade ½ kg rapsolja per timme,
även bränslepumpen drevs av lodet.
En Sautter, Marlé & Co. Fresnel lins
inköptes vid världsutställningen i Paris
1900 och installerades tillsammans med
en fotogenljuskälla år 1901. Den tunga
roterande delen vilade i ett kvicksilverbad (500 kg kvicksilver!), som lager.
Fyrljuset elektrifierades 1940. Tyska
bomber träffade fyren 1941 och skadade
lanterninen och linssystemet. Fyren automatiserades 1963, med en ny rotationsanordning driven av ett roterande magnetfält, fortfarande i drift. Fyren har dock inte
längre samma roll som navigationshjälpmedel, sedan en radarfyr byggdes 1997.

Tahkuna fyr ligger på Dagös nordligaste
spets, N 59° 05’,45; E 22° 35’,20 och
täcker därmed delvis inloppet till Finska
Viken.
Fyrtornet upphandlades av tsarryssland under världsutställningen i Paris
1871. Den brittiske ingenjören Gordon
svarade för konstruktion och tillverkning
i Paris. Uppförandet påbörjades 1873
och fyren var färdigställd 1875.
Fyrtornet monterades på plats med
fabrikstillverkade gjutjärnsplattor och
konstruktionsdetaljer. Transport och montering av det höga tornet förenklades
därigenom avsevärt.

Tahkuna fyr
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Tahkuna, trapphuset i fyren
Fyrljusets höjd över havet är 43 m, med
karaktären LFl(2) W 15s och en lysvidd
av 12 nautiska mil. Fyrtornet är vitmålat, med röd dom ovanför fyrljuset. 208
trappsteg upp till plattformen.
Fyren upplevde under 1941 häftiga
strider när sovjetiska trupper bjöd hårt
motstånd till invaderande tyska styrkor.
Nedanför fyren har rests ett minnesmonument för Estonia-katastrofen i
september 1994. Ett 12 m högt ramverk
i metall reser sig ut mot havet och omsluter ett kors och en klocka med skulpterade barnansikten. Klockan ringer i
vinden när vindstyrka och vindriktning
överensstämmer med vinden som rådde
under katastrofnatten den 28 september
då den stora färjan M/S Estonia förliste.

Estonia-monumentet med
klockan som
ringer då vindriktning och
-styrka stämmer
med katastroftillfällets
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Ristna fyr i sitt ursprungliga utförande
Vykort 1920

Ristna fyr ligger på Dagös västligaste
udde på Köpu-halvön, N 58° 56’,40;
E 22° 03’,31. Fyrtornet beställdes i Paris
samtidigt som Tahkuna 1871 och togs
först i drift 1874.
Tornet var ursprungligen ett hexagonalt fackverk i gjutjärn med en central
cylinder, monterat på ett betongfundament. 1920 fodrades tornet med betong
och försågs med sex utvändiga förstyvningar, efter det att fyrtornet skadats under första världskriget.
Fyrljusets höjd över havet är 37 m,
med karaktären LFl W/R 15s och en lysvidd av 12 nautiska mil. Vitt ljus i västlig
sektor mot havet och röd sektor mot öster. Fyrtornet är rödmålat, med vit dom
ovanför fyrljuset. Fyren automatiserades
1997. 108 trappsteg upp till plattformen.
Finska Utö N 59° 46’,86; E 21° 22’,12
är en bebodd fyrplats och lotsstation vid
den sydligaste delen av Skärgårdshavet,
intill djupfarleden in genom skärgården
mot Åbo m.fl. hamnar. Utö har en militär
bakgrund. Utö var känt som hamnplats
från mitten av 1600-talet och lotsverk-

tonia, 22 nautiska mil sydost om Utö,
samt amerikanska s/s Park Victory som
gick under på julnatten 1947. Vraket av
Park Victory ligger på c:a 30 m djup en
nautisk mil sydost om Utö. Vid vår första seglats till Utö 1980 stod fortfarande
sedan 1967 vraket av det svenska lastfartyget Torsholm på grund inne i Utöarkipelagen, alldeles nära fyrön. Under
80-talet höggs fartyget upp och skrotades på platsen.

Finska Utö
samheten etablerades under 1700-talet.
Den första fyren som byggdes 1753,
sprängdes av ryssarna under kriget
1808-1809. Under första världskriget,
då Finland var ryskt storfurstendöme,
etablerade ryssarna fortet på ön och anlade batterier och stenlagda vägar. Fortet
övergick efter Finlands självständighet
1917 till Finlands kustförsvar, fram till
2005 då det avvecklades. Under båda
världskrigen utsattes Utö fort för krigshandlingar, men lyckades försvara sig väl.
Det nuvarande fyrtornet uppfördes
1814. I fyrtornet finns också ett kapell,
där gudstjänster ännu hålls.
Fyren elektrifierades 1935 och kompletterades då med en radiofyr. Till en
början genererade man el på ön för fyren och samhället, men från 1996 har
man elförsörjning genom sjökabel från
fastlandet. Fyrljusets höjd över havet är
40 m, karaktär Fl(2) W 12s, lysvidd 17
nautiska mil. Fyrtornet är vitt med vertikala röda fält.
Många skeppsbrott har skett i området, mest kända är kanske M/S Es-

Inseglingsfyrar mot Dirhami,
nordvästra Estland Noarootsi
- Nya Sverige
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Pater Noster fyr 150 år
Marie Tilosius (text) & Pelle Stavfeldt (foto där ej annat anges)

Lördagen den 25 augusti åkte vi, 24
fyrmedlemmar, ut till Hamneskär
där fyren Pater Noster står.
Resan ut med ribbåt var lite gropig. Det
hade blåst under natten och vinden och
sjön hade ännu inte lagt sig. Färden ut är
omkring 3 nm och man förstår att fyren
verkligen står en bit från fasta land.
Ute på Hamneskär började vi med
fika. Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapets ordförande, höll tal om fyren
och den graverade plaketten med information om den 150 år gamla fyren sattes upp på fyrdörren.
Fyren, som är helrenoverad 2007,
stod nu i hela sin längd, 32 meter, klarröd i färg och sträckte sig mot en blå
himmel. Efter sedvanligt fyrfaldigt leve
för fyren avnjöt vi en specialdesignad
Pater Noster-kaka.
På den lilla gårdsplanen berättade
Pelle Stavfeldt om fyren och hur han
vid tre tillfällen, sedan 1977, räddat den
från förfall. Sedan 2015 har fyren ett
skydd som Statligt byggnadsminne.

Den för dagen specialdesignade kakan

Förväntan inför ribbåtsturen till Pater Noster
Foto: Göran Stavfeldt

Lars Zimmermann har arbetat en tid på
Pater Noster som fyrvaktarbiträde och
han berättade lite för oss om sin tid på
fyrplatsen.
Det fanns tid att ströva omkring och
att gå upp i fyren med sina drygt 100
trappsteg. Utsikten från lanterninen är
fantastisk och man ser klart en del av de
skär och grynnor som fyren genom 150
år varnat sjöfarande för.
Hemfärden, med den avtagande vinden i ryggen, var njutbar.

Vem stöder vem, ordföranden Esbjörn
Hillberg eller Pater Nosters ”mekano”?

En lyckad dag! Tack Pelle och Lars för era berättelser.
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ÖSTERGARNSHOLM - en tvåhundraårig fyrplats
Ulf Schloss

Östergarnsholms fyr
Den första fyren på Östergarnsholm tändes den 1 september 1818. Det var en täckt
stenkolsfyr enligt Löwenörns princip, för en mer detaljerad beskrivning av Östergarn
som fyrplats hänvisas till Sven Norbergs artikel i Blänket 2018:2.
Inför den Internationella fyrdagen den 19 aug. hade Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening, som förvaltar den gamla fyren, med Sven Norberg i spetsen inbjudit
till att fira fyrens 200-åriga födelsedag. P.g.a. för hårt väder kunde den planerade
utfärden till fyren tyvärr inte äga rum. En plan B fick därför sättas i verket.
Vid ”Kuppen” c:a 1 km SO om Herrvik, på en vacker strandremsa med en fin utsikt mot ”Holmen” och fyrarna, hade man satt upp ett partytält dit samtliga gäster
förflyttade sig. Sven hälsade välkommen och berättade om fyrplatsen. Övertecknad
överlämnade Svenska Fyrsällskapets minnestavla till Sven för att senare sättas upp på
fyren. Alkoholfritt ”bubbel” med läckra tunnbrödsrullar samt en god kaka serverades.
Senare på kvällen, kl. 20.00 för att vara exakt, tändes traditionsenligt de två öppna
Stenkolsfyrarna vid Grynge. Dessa två fyrar från 1800-talet utgjorde en enslinje in till
det gamla fiskelägret. Trots
ett lätt regn hade många
samlats för att se fyrarna
lysa i skymningen.
Ett stort tack till Sven med
kollegor för en minnesvärd
dag och det arbete Ni lägger
ner för att bevara fyrens och
fyrplatsens historia.

Grynge ensfyrar
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På norrskensjakt i Ratan
Johan Vall

Rataskärs fyr med lotsutkiken och båken i bakgrunden

Det är få byggnader som är vackrare än ett fyrtorn som majestätiskt höjer sig
över omgivningen och blickar ut mot horisonten. Med sitt skarpa sken som
skär genom nattens mörker markerar den både fjärran och vägen hem. Genom åren har fyrar varit ett återkommande och uppskattat motiv för mig som
fotograf och finns det en fyr längs min färd blir ett stopp alltid nödvändigt.
Eftersom jag växte upp i gruvstaden
Malmberget i vintermörka Norrbotten så
har norrsken alltid funnits i mitt liv som
något naturligt. Dock skulle det dröja tills
jag lämnade Norrbotten innan jag tillät
mig själv att stanna upp och låta mig hänföras av norrskenets sanna skönhet, när
natthimlen plötsligt flammar upp, i sköna
färger och sinnrika formationer dansar
det fram över himlavalvet för att sedan
försvinna. Aldrig sig likt, ibland lugna
svepande penseldrag som i ett ögonblick
övergår i intensivt jagande eldsflammor,
ett skådespel av oöverträffad prakt.
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Idag bor jag i Umeå och är sedan några
år tillbaka en passionerad norrskensjägare som tillsammans med en liten
samling likasinnade entusiaster gärna
träffas under stjärnorna, inte sällan i
sträng kyla, trasslandes med kamerastativ i pannlampans sken. Det är inte
säkert att vi skulle känna igen varandra
om vi möttes på ljusa dagen, men här i
nattmörkret vid den värmande kaffeelden är det ovärderligt att ha någon att
dela sina innersta tankar med när norrskenet dröjer.

Ett magiskt skådespel över Rataskär
Som nämnt så är det få saker jag finner
vackrare än norrsken och fyrar, ur det
föddes idén att kombinera dessa två.
Jag och min likasinnade vän, och til�lika duktige fotograf, Fredrik Larsson
började spåna kring hur vi kunde göra
slag i saken. Tyvärr är vår erfarenhet att
idag står Sveriges fyrar ofta mörka, i alla
fall i vår del av landet. Det var därför till
stor glädje vi mottog beskedet av LarsGunnar Englund från Ratan att fyren på
Rataskär minsann lyser väl så bra idag
som i fornstora dagar. Det var bäddat för
äventyr.
Norrsken uppstår när laddade partiklar från solen, även känt som solvinden, anländer till jordens magnetosfär
och slutligen tänds upp av vår atmosfär.
Norrskenet förekommer i flera färger;
rött, blått, violett, även om grönt är den
färg som är vanligast. Det som avgör färgen är vilka atomer solpartiklarna krockar med; grönt och rött alstras av krocken

med syreatomer medan violett och blått
avges av kväve. För att norrsken ska kunna upplevas i Umeå så räcker inte den
vanliga solvinden till utan det krävs att
vi får en extra puff av solpartiklar med
högre fart och i större mängd, något som
sker med jämna mellanrum då en solfläck, eller koronahål som det också kal�las, pekar mot jorden. Norrskenet brukar
ställa sig som en båge från nordväst till
nordost. För att det verkligen ska bli fart
på himlen och för att vi i Umeå ska få
skenet över huvudet på oss krävs också
att jordens magnetfält spelar med och
trycker skenet söderut.
Den 22:a mars var en sådan dag,
prognoserna var goda, ett stort koronahål hade tittat mot jorden några dagar
tidigare och vi visste vad som var på väg.
De mest missunnsamma vädergudarna
hade tagit semester och tittade man upp
mot vinterhimlen såg man ända till Venus, ett gott tecken.
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Månen tittar fram mitt i norrskenet
mellan lotsutkiken och båken
Väl på plats i Ratan fick vi låna nyckeln till den vackra lotsutkiken av Ratans
byalag. Som en bonus hade jag utöver
Fredrik också fått med mig min sambo
Rebecca och vår ettårige son Atle på detta äventyr. Vi spände skidor på fötterna
och bäddade ner Atle varmt och skönt
i en pulka. Ivrigt lämnade vi fastlandet
och skidade över det smala sundet som
för dryga tvåhundra år sedan stod som
skådeplats för striderna under Sveriges
sista krig. Likt Kung Gustav IV Adolfs
stridande soldater kämpade vi oss med
beslutsamhet uppför den branta backen,
ända till toppen på Rataskär där vi välkomnades av lotsutkikens imponerande
uppsyn. Bakom lotsutkiken blev vi snart
varse om något än mer imponerande,
den 18,5 meter höga åttkantiga båken
med sin spira och tunna som stått stor
på platsen sen 1826. När man lyckades
slita blicken från den mäktiga båken
kunde man skymta fyren i öster. Något
som fortfarande inte visat sig var dock
norrskenet.
Jag gick upp i lotsutkiken för att tända upp lamporna medan mina medföljande kamrater inspekterade omgivning36

en i övrigt. Som väl var hade Atle vid det
här laget skönt somnat i sin ombonade
pulka för nu blev det bråttom - norrskenet var här. Kameror skulle monteras på
stativ och placeras ut på lämpliga ställen
vilket inte alltid är det enklaste i närmast
totalt mörker och djup snö. Även om det
var bråttom så gjorde vi vårt bästa för
att inte trampa upp området allt för
mycket med våra skidor, detta trots att
en renhjord redan gjort sitt bästa för att
se till att ingen snö lämnats orörd. Norrskenet gjorde verkligen ingen besviken,
en enorm båge lyftes ståtligt från norr
över våra huvuden och med vassa spikar
i grönt och lila dansade det passionerat i
dubbel sambatakt.
När jag skulle fotografera den gamla
kyrklika fyren från 1889 upptäckte jag
ett litet problem, även om norrskenet
var kraftigt denna kväll så var det inget
mot fyrens starka sken, två tusen välriktade watt kan blända de flesta och min
kamera var inget undantag. För att få till
en bild som inte var helt utfräten av ljus
så fordrades att jag tajmade bilden just
i slutet av en blinksekvens, efter ett par
misslyckade försök lyckades jag till slut,
jag hade fått bilden jag drömt om.
Månen gick ner mellan båk och lotsutkik. Torsdagen blev till fredag, en ny
arbetsdag närmade sig i allt raskare takt,
en verklighet vi lyckats glömma i hänförelsen. Klockan var långt efter midnatt,
det var dags att åka hem. Lyckligtvis sov
Atle med lite rosiga kinder fortfarande
sin sköna drömsömn under stjärnorna.
Lite trötta, lite frusna men upprymda
och lyckliga över upplevelsen vi just delat begav vi oss hemåt, hem till Umeå.
Tack till Ratans byalag för att vi fick låna
er fina fyrplats för en kväll och tack LarsGunnar för det trevliga bemötandet, vi
kommer gärna tillbaka.

Fyrseminarium 29-30 september 2018 i Mariestad
Maria Elsby (text) & Stefan Svensson (foto där ej annat anges)
Ett seminarium i samarbete mellan Sjöhistoriska Museet och Mariestads Fyrsällskap.
Vi hälsades välkomna av Lars Runnquist från Institutionen för kulturvård, en institution tillhörig Göteborgs Universitet med säte i Mariestad. Institutionen är kulturvårdande och arbetar bl.a. med hantverk för bevarande av byggnader. Man arbetar med
utbildning, forskning, omvärldssamverkan och har också internationella kontakter.

Mariestads Fyrsällskap
Sällskapet fyller i år 10 år. Föreningens ordförande Bosse Björk
konstaterade glatt att årets Fyrseminarium samlat dubbelt så
många deltagare (c:a 70 st) jämfört med Helsingborgsmötet.
Inför arrangemanget hade man gjort en skärmutställning bestående dels av foton från Mariestadsfyrarnas renovering dels med
fyrteckningar gjorda av elever från skolklasserna 0-3.
Bosse betonade det utomordentligt goda samarbete man har
med Mariestads kommun. Föreningen har ställt upp med kompetens och arbetskraft och kommunen med verktyg och maskiner för renoveringsjobben. När man kommer till Mariestad möts man av en rondellfyr som genast väcker intresset att leta upp ”de riktiga fyrarna”.
Mats Palmerius berättade om Mariestads Fyrsällskap, hur det
bildades och hur man jobbar. Farleden in till Mariestad skapades i början av 1900-talet då det skett ett skifte av teknik
så att fraktfartygen blivit större och krävde en bättre säkerhet.
1902-1904 byggdes fyrsystemet upp. Fyrsällskapet bildades
2008 då fyrarna p.g.a. förfall var på väg att plockas bort och
ersättas av master med en lykta. 2011 påbörjades renoveringsprojektet med hjälp av gymnasieskolans elever. Den första fyren som renoverades var Snappudden nedre. Nolhagen nedre,
en sektors- och ensfyr renoverades både in- och utvändigt.
Man använde sig inte av sandblästring utan blästrade med
hett vatten.
Foto: Leif Elsby

Aktuellt från Sjöfartsverket (SjöV)
Karin Selander, chef för farledsförvaltningen på SjöV, berättade först vad verkets
huvuduppdrag är. ”Sjöfartsverket är ett affärsverk med ansvar för att utveckla transportoch sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vi ansvarar för att
sjövägarna är framkomliga, tillgängliga och säkra. Geografiskt innebär det att vi finns
i svenska kustfarvatten och de stora sjöarna (Vänern, Vättern och Mälaren), Göta älv
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samt kanalerna i Trollhättan, Södertälje och Falsterbo. Vårt
ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där
kommunen eller hamnbolaget tar över. Det är vi som bygger,
underhåller och utvecklar infrastrukturen till havs, sjömäter
och märker ut farlederna. Vi producerar sjökort och annan sjögeografisk information och vi erbjuder isbrytning, lotsning och
sjötrafikinformation till alla tusentals fartyg som rör sig i våra
farvatten. Verksamheten finansieras till c:a 70 % genom avgifter från handelssjöfarten resterande del finansieras via anslag,
d.v.s. skattemedel.”
SjöV har c:a 1100 fyrar, 800 farleder, 1500 fasta objekt såsom kummel, båkar och stänger, 600 bojar och 4400 prickar. Arbetsfartyget ”Fyrbjörn” underhåller 100-150 fyrar varje år. En besiktning av SjöV:s objekt görs vart
4:e år. I år har man arbetat på sträckan Norrland – Västervik. Man försöker att renovera en större fyr per år. 2012 gjordes en helrenovering av Landsorts fyr, 2014 var
det Vanäs fyr och Lekskärs båk, 2015 totalrenoverades Hallands Väderö, 2015-2016
gjordes samma sak med Helsingborgs fyr och man håller nu på med Kullens fyr där
byggnaden renoverades 2017 och lanterninen 2018. Fyren på Ölands Norra Udde
helrenoverades 2018 liksom Spårö Båk. Vilka objekt som kommer att renoveras i
framtiden är inte klart eftersom man avvaktar budgetbeslut. Totalrenovering av en
större fyr kostar 7-10 Mkr.
SjöV bygger nya fyrar, men de blir inte som i gamla tider utan man eftersträvar underhållsfria och kostnadseffektiva konstruktioner. Av ekonomiska skäl vill man hitta
andra som vill ta över och bevara fyrar som inte längre är motiverade ur sjösäkerhetssynpunkt. En del fyrar har övertagits av hamnar, kommuner, hembygdsföreningar
m.fl. I sista hand säljs objekten till privatpersoner.
Det finns 12 st s.k. visningsfyrar: Örskär, Gotska Sandön, Hoburg, Ölands Norra och
Södra Udde, Sandhammaren, Kullen, Landsort, Vinga, Hållö, Morups Tånge och den
senast tillkomna Utklippan. För att få visningsrätt till någon av SjöV ägd fyr gäller
vissa regler. Under 2017 hade visningsfyrarna 90.000 besökare.
Vad framtiden beträffar så är autonoma självgående fartyg avlägset och den fysiska
utmärkningen av farlederna kommer att bestå lång tid framöver.

Ägandet av Sveriges fyrar – statligt eller privat
Esbjörn Hillberg, ordförande för Svenska Fyrsällskapet, talade
om ägandet av Sveriges fyrar. Ägandeförhållandena är i många
fall ganska röriga. Om man tar Högbonden som exempel så ägs
fyren av SjöV, marken av Naturvårdsverket och förvaltningen
sköts av Länsstyrelsen. En process har pågått under flera år där
fyrbostaden, som drivs som vandrarhem, skulle säljas. Genom ett
idogt bearbetande av olika myndigheter från Lennart von Post
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i Svenska Fyrsällskapet kom man
i juni 2018 fram till att ingen försäljning skulle ske utan verksamheten skall drivas vidare under 5 år.
Esbjörn klargjorde att en fyr som
är betecknad som statligt byggnadsminne inte betyder att den
är skyddad. Finns det inga ekonomiska medel så görs det inget.
Andra regler gäller för fyrar som
ägs av kommuner eller privatpersoner. Där är man förpliktigad att
underhålla fyren som man övertagit.

Högbondens fyr

Svenska Fyrsällskapet har sedan flera år ett mycket gott samarbete med SjöV och
man träffas flera gånger per år. Ett avtal finns att innan SjöV säljer en större fyr skall
Svenska Fyrsällskapet kontaktas. Vid försäljning skall inte heller utrustningen tas bort
utan bevaras intakt.

Förvaltning och bruk av Garpens föreningsägda fyrplats
Anders Mårtensson och Conny Kalmteg berättade
om Garpen och ”Föreningen Garpens Vänner”. Garpens fyrplats ligger 2 km ut från Bergkvara. Den
första fyren byggdes 1894 i tegel. Tyvärr användes saltvatten till murbruket. För att stoppa frostsprängningarna kläddes fyren 1924 in i betong men
sprängningarna gick inte att hejda och 1933 revs
fyren. 1934 stod en ny betongfyr klar. Fyren automatiserades och avbemannades 1967.
När plastfärgerna kom så målades alla byggnaderna med dessa och man har fått byta
panel på ett av husen och flera är på gång. Att få ekonomin att gå ihop är ett problem.
Man har ett avtal med kommunen men är ständigt på jakt efter ekonomiska tillskott.
”Sommar med Ernst” spelades in på Garpen 2009 och har fortfarande en positiv effekt. I Blänket 2015:4 skrev Bengt Åstedt om alla vedermödorna med dragning av
elkabel och vattenledning till fyrplatsen. Om man ser framåt på en 3-5 årsperiod så
beräknas underhållskostnaderna bli 1,6 Mkr. Man driver B & B och har också restaurangservering. För detta har man ett värdpar anställt. Rekryteringsarbetet är tungt då
de flesta paren bara stannar 1 år eftersom de erbjuds andra tjänster.

Arbetslivsmuseum
Helena Törnqvist berättade kort om Arbetets museum i Norrköping. Man har ett
nationellt uppdrag att stödja de c:a 1500 arbetslivsmuseerna som finns i landet. Man
samlar på industrihistoria, håller kurser och ger ut ett nyhetsblad.
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Vänerns fyrar
Lars Göran Nilsson som arbetar med kulturhistoria
på Vänermuseet berättade om en inventering av Vänerns fyrar som gjorts på 1990-talet. Länsstyrelsen
gav år 2000 ut en bok ”Vänerns fyrar” skriven av Erik
Holmström. 2016 kom en nyutgåva redigerad av Lars
Göran. Boken handlar mycket om människornas liv
på de 57 bemannade fyrplatserna.
De första fyrarna kom till under senare delen av
1700-talet. Smörhättans fyrplats på Brommö är komplett och innehåller allt som skall finnas på en fyrplats. Smörhättan är väl värd ett
besök. Tyvärr är det svårt att ta sig dit. Hellekis var Lidköpings första fyr. Naven och
Hjortens udde blev byggnadsminne 2018. Lars Göran hade sammanställt ett omfattande bildmaterial som visade de flesta fyrarna i Vänern.

Svenska Högarnas fyr – förvaltning och renovering
Karolina Matts, numera anställd på Sjöhistoriska Museet, berättade hur det kom sig att Svenska Högarnas
fyr (inte bostäderna) ägs av Edvard Sjöbloms stiftelse.
I början av 1990-talet hotades Svenska Högarnas fyr
av rivning. Att det inte blev så kan vi tacka Edward
Sjöbloms stiftelse för. Stiftelsen bildades för att bevara
fyren och 1993 lämnades fyren över till fyrstiftelsen.
Sedan dess ägs och förvaltas Svenska Högarnas fyr av
Edward Sjöbloms stiftelse. Edward Sjöblom var en mästerlots och skärgårdslegend
som efter att ha varit sjöman och lots blev skärgårdens främste förkämpe som gjorde
mycket för att utveckla och bevara skärgården.
Svenska Högarna ligger så långt från fastlandet att fyrvaktarna på sin tid hade enslighetstillägg. Det finns ingen reguljär förbindelse dit så man måste ha egen båt för att
besöka fyrplatsen. Stiftelsen har ingen inkomstmöjlighet av fyren så ekonomin är ansträngd. Kommunen är inte intresserad så enda intäkten är medlemsavgifter och gåvor.
På fyren finns ingen el utan strömmen genereras av ett dieselaggregat. Fyren, som vid
överlämnandet var nymålad, rostar kraftigt och 2010 gjordes en takrenovering. Det
är svårt med hantverkare eftersom man inte kan pendla till fastlandet utan måste
bo i de ganska spartanska fyrbostäderna. Vid takrenoveringen lärde man sig att det
krävs särskild kompetens vid upphandling och man samarbetade därför vid nästa
tillfälle med Skärgårdsstiftelsen som hade denna. Fyren rostade kraftigt och ingen
inom stiftelsen ville eller kunde skrapa den. Ett litet företag vann upphandlingen.
Merkostnader tillkom under arbetets gång då det framkom att en balk var genomrostad och trapphustornet riskerade att gå av. Balkbytet lyckades och företaget var
bra att samarbeta med. Renoveringen gick på 2,5 Mkr och bekostades dels av egna
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medel och dels genom bidrag från Länsstyrelsen. Arbetet försvårades av att det fanns
mycket att ta hänsyn till eftersom Svenska Högarna ligger i ett naturvårdsområde.

Malmö Inre och Yttre fyr
Per Carlsson berättade att Malmöfyrarna har en kommunal fyrförvaltare i och med
att Gatukontoret 2001 tog över ansvaret för dem i samband med bygget av universitetsbron. Båda fyrarna målades om 2018.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland
Marinfotografen Magnus Rietz berättade om det pilotprojekt som startade 20072008 genom att förvaltningen av 6 av Gotlands fyrar överfördes till respektive Hembygdsförening. Innan överföringen rustade SjöV upp fyrarna. Föreningen Fyrtillsyn
Gotland har hand om skötseln. Ekonomin klaras genom ett arrende av Hoburgs fyr.
Fyren visas av ideellt arbetande fyrguider under 2 sommarmånader årligen. Detta ger
medel till batteriskötsel, målning och tillsyn. 2019 har föreningen funnits i 10 år. Det
är en kärntrupp som arbetar med tillsyn och skötsel, men det är svårt att få yngre
engagerade i arbetet. Eventuellt kan man få visning av Fårö fyr. Stora Karlsö klubben
finns och man har visning av fyren från maj till september. Man kan också hyra på
fyren. En mindre fyr som skall sättas igång är Furillen. Den kan bli den sista gasfyren.

Ett stort tack!
Ett stort tack till arrangörerna av ett mycket lyckat seminarium. Bosse Björk med Mariestads Fyrsällskap och Fredrik
Blomqvist från Sjöhistoriska museet gjorde en jätteinsats
innan och under konferensen. Fredrik var den som på ett
lättsamt och trevligt sätt höll i den ”röda tråden” under mötet
medan Bosse och hans gäng höll i det praktiska. Tack också
till Mariestads kommun som så generöst bjöd deltagarna på
middag i det ståtliga residenset. Sist men inte minst tack till
föredragshållarna som hade lagt ner stor möda på sina intressanta presentationer som de tackades med ”Sverige och första
världskriget – Sjöhistorisk årsbok 2016-2017” för.

Fredrik Blomqvist

På kvällen bjöd Mariestads kommun
seminariedeltagarna på en mycket
uppskattad middag i det vackra
residenset.
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Utflykt till Harnäsudde och Mariestads Fyrsällskaps klubbstuga
Ulla Hillberg

Harnäsudde Övre och Nedre fyr och fyrvaktarbostaden
Foto: Esbjörn Hillberg

Söndag morgon körde 13 bilar i kolonn genom den vackra skogen till Harnäsuddes
fyrplats. Peter Stridkvist tog emot oss utanför Övre fyren och berättade om fyrplatsen som anlades år 1865, för att ge fartygen en trygg insegling mot Sjötorp. Sedan
bjöds vi på kaffe med dopp inne i fyrvaktarbostaden.

Vid invigningen av Loftet
klipptes bandet av Tomas
Gunnarsson, Ida Björk,
Fredrik Blomqvist, Ulla
Hillberg, Jan Wahn, Ingela
Görrel, Robert Medin och
Bosse Björk.
Foto: Stefan Svensson

Därefter begav vi oss till Mariestads Fyrsällskaps nya klubbhus. Vi passade på att
besöka Snappuddens övre fyr som låg i närheten och är en av fyrarna som har renoverats av föreningen. Några klättrade upp i fyren på egen risk.
Invigningen av ” Loftet ” satte punkt för helgens fyrseminarium i Mariestad. Sist
men inte minst bjöds vi på läckra smörgåsar, kaffe och kaka.
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Nu har vi rott fyrseminariet i hamn!
Tack för ett gott samarbete säger Bosse Björk från Mariestads
Fyrsällskap till Fredrik Blomqvist från Sjöhistoriska museet.

Tävling om pepparkaksfyrar
Varje år får Maria Elsby och jag flera trevliga
fotografier på pepparkaksfyrar som medlemmar och barn har byggt. Nu vill vi systemera
detta och utlyser en tävling om bästa Pepparkaksfyr inför julen 2018.
Vi vill att ni senast 20 december sänder oss
ett fotografi på ert bidrag inkl. namn, adress
och telefonnummer och vem som har byggt
pepparkaksfyren. Konstverken som inkommer bedöms sedan av en jury.
Storkläppens fyr

Byggare: Christian Cronberg

Resultatet kommer att presenteras i Blänket
2019:1 och på hemsidan under januari.

Vi sänder ett pris till de bästa.
Skicka ditt bidrag till Esbjörn Hillberg, Donsö backe 16, 430 82 Donsö
eller på mail: esbjorn@hillberg.com.
						Esbjörn Hillberg
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Nytt och gammalt i Brasilien
Gunnar Boman

Fyren i Maceio med favelas i förgrunden
Maceio är provinshuvudstad i Alagoas i
nordöstra Brasilien, en av de minsta delstaterna. Jag visste att det skulle finnas
en vacker fyr i Maceio. Jag hade slagit
upp den i mitt stora standardverk om
Brasiliens fyrar, för säkerhets skull läst
den engelska texten eftersom min portugisiska är långt från perfekt. Där stod
det att den var belägen på Jacutingakullen, en bra bit från havet.
År 1827 hade ”the Board of Trade,
Agriculture, Factories and Navigation”
skickat ett brev till provinsguvernören
om behovet av en fyr vid den oskyddade
hamnen. Land på Jacutinga skänktes, vilket gjorde bygget mycket billigare, men
inte förrän 1857 stod fyren färdig. Fyrskenet kom från en fyrutrustning levererad av Henry Lepaute i Paris. Tornet mätte 22 m och höjden över havet var 41 m.
År 1943 började en serie av små
jordskred runt fyren. Man skyllde på
myror. Ett nytt fyrtorn på samma plats
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invigdes den 29 maj 1951. Fyren skulle
enligt min bok vara målad vit med stora
svarta kvadrater på sidorna.
Var skulle vi hitta fyren? Vi frågade
på hotellet men ingen visste något. På en
bensinmack gav man ett besked men en
man på gatan gav motsatt vägvisning. Så
småningom förstod vi att Farol, d.v.s. fyr
även avsåg hela kvarteret där fyren finns.
Vi kom ganska nära den men hittade
inte någon infart till fyrområdet. På andra sidan såg vi igen fyren men nu längre
bort än tidigare. Från en bil bredvid kom
en man springande och sade att här fick
vi inte stå med vår bil. Det var alldeles
för farligt. Han berättade att fyren var
omgiven av ”favelas”, fattiga kåkstäder
där det var mycket oklokt att köra med
bil. Det visade sig att vi redan hade gjort
en kort, ofrivillig tur i en ”favela”. Nu
måste även jag ge upp försöket att besöka Maceios fyr.
Bättre gick det i Aracaju, provinshuvudstad i landets minsta delstat, Sergipe.
Jag hade i förväg gjort upp med vår vän
Paulo på marinens fyrmyndighet i Niterói att vi skulle få besöka den moderna
fyren i Aracaju.
Klockan 11 på söndagsmorgonen
stod vi med vår bil utanför porten till
fyrens kvarter. Porten öppnades och vi
kunde köra in. Det var inte svårt att hitta
hit. Fyren syntes på långt håll där den
står i slutet av den stora strandboulevarden. Den ene av de två fyrvaktare som
sköter fyren, tog emot oss. Han ursäktade sig för att han inte bar uniform och
ville därför inte bli fotograferad i Facebook, men han var mycket välvillig och
hjälpsam. Vi lovade.

Den nya fyren i Aracaju
Fyrtornet byggdes 1991 och påminner
kanske mera om en skyskrapa än om en
fyr. Tornet som är 40 m högt, är fyrkantigt
och är målat i vita och svarta avsnitt med
stora fönster på varje avdelning. Så vitt jag
förstår är detta den senaste och sannolikt
den sista av Brasiliens stora fyrar.
Den nuvarande är den tredje av Aracujos fyrar. Den första som var en träbyggnad på kanten av stadens flod, invigdes
1861 men brann ner 1884. Den andra var
en s.k. heidenstamsfyr av järnrör, som i
Brasilien kallas Mitchell-fyr efter sin engelska förebild. Fyren blev 30 m hög och
innehöll en våning för fyrpersonalen. Fyrljuset kom från en tredje ordningens lins
från Barbier, Benard & Turenne i Paris.
På 1970-talet började entreprenörer
i byggbranschen klaga på att fyren stod
i vägen för stadens utbyggnad. Efter två
decennier överlät marinen den gamla
fyren till staden och lät bygga den nya
fyren alldeles vid stranden. Det blev ett
omsorgsfullt arbete att plocka ner, prisma för prisma i den gamla fyrlinsen och
sätta samman den igen i den nya fyren.
Lysvidden anges nu till 39 sjömil.

Efter att ha beundrat den magnifika utsikten från den nya fyrens topp var det
dags att försöka hitta den gamla fyren. Vi
kunde se den en kilometer upp i staden
och fyrvaktaren gav oss goda instruktioner för att hitta dit. Väl framme förstod
vi snabbt att det var en fyr eftersom den
pryddes av ett vägmärke med en fyr och
texten ”Farol”. På avstånd såg den vacker
ut, men när vi kom närmare fann vi att
den var både rostig och nedklottrad.
Jag tog på mig att klättra upp i fyren
men på första våningen där fyrvaktarna
en gång bott, möttes jag av rester från
några som sovit där, så längre än så ville
jag inte gå. Den gamla fyren stod således
obevakad och hade blivit ett tillhåll. Staden Aracaju missköter sitt förvärv.
Aracajus
gamla fyr.
Man ser att
fyren, som en
gång låg fritt,
nu omgärdas
av stadens
bebyggelse.
Förfallet
framgår tydligt av bilden
nedan.

Litteratur: Ricardo Siqueira,
Ney Dantas: Luzes de Novo Mundo/
Lights of the New World. 2002
45

Rättelser, förklaringar och efterlysningar
I Blänket 2018:3 och artikeln ”Fria fyrfantasier” fick den ene författaren fel efternamn. Visst vet jag att Rolf Allan heter HÅKANSSON och inget annat. Jag ber så
mycket om ursäkt för fadäsen.
Till artikeln ”Min morfar tände Pater Noster....” påpekar artikelförfattaren Pelle Stavfeldt att det kanske krävs en förklaring om att Carl Julius Olsson och Carl Magnus
Olsson inte på något sätt är släkt.
Göran Falkes artikel ”Svenska fyrar på frimärken” har uppskattats och kommenterats
av många, här några exempel:
Christer Fridén tackade för den fina och informativa artikeln, men han menade att
några frimärken saknades.
”Nämligen ”Långe Jan” på Ölands södra Udde. Fyren avbildas på avstånd på ett
frimärke från år 2003 om världsarvet Ölands alvar.
Dessutom finns ett frimärksark från 2007 som hedrar svensk sjöräddning. På själva arket avbildas Hållö fyr i Bohuslän. Dock ingen fyr på själva frimärkena.
Däremot finns ytterligare en fyr utgiven av dåvarande svenska posten. Nämligen
Örskär som finns på en av posten utgiven etikett ”Porto betalt”. Det ser ut som ett
frimärke, men posten vill inte att det kallas så. Men en del frimärkssamlare ser det
ändå som just ett frimärke.
Sedan kan man ju också notera att AGA-fyrens uppfinnare Gustaf Dalén finns
på frimärke från 1972.”
Sten Engström skriver ”I en i övrigt utmärkt artikel om fyrar på frimärken nämns
högst upp på sid 22 att fyren Gåsfeten ligger i inloppet till Kalmarsund vilket inte är
korrekt. Gåsfeten är angöringsfyr till Ronneby och ligger således mitt på Blekingekusten. Kopia på frimärket och bild tagen av fyren för några veckor sedan bifogas
tillsammans med sjökort som visar fyrens placering.”.
Red.anm.: Sällan har gensvaret
varit så stort från läsarna som
med denna fyrfrimärkesartikel.
Roligt för författaren som lagt
ner stor möda.
Tyvärr finns det inte utrymme
för att ta med sjökortsbilden. Se
kartor i Fyrsällskapets Lexikon.
Lasse Sjölander tipsar om att det finns lokalpostmärken, poststämplar och frankeringsetiketter med fyrar avbildade. Kanske tar sig tipsaren eller någon annan hugad
samman och skriver något om detta
						Redaktören
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Nyheter i fyrwiki - Svenska Fyrsällskapets Lexikon
När du går in på fyrwiki kommer du först till ”Huvudsida”. ”Aktuellt i fyrwiki”
pekar där på det senaste. Min systematiska genomgång av fyrar längs kusten
fortsätter, om dock med många trevliga avbrott.
•

Under sommaren har radio P4 Västernorrland sänt program om Brämön,
Draghällan, Lungö, Högbonden, Skags udde, fyrskeppet Sydostbrotten samt
ett nyhetsinslag om fyren Flasan. De är gjorda av Mats Carlsson Lénart,
välkänd för Blänkets läsare. För länkar sök på ”Radioprogram”. Där finns
även radioinslag från 2017 och tidigare.

•

Lubbe Nordströms bok från 1922 om Fyrskeppet Almagrundet finns nu att
läsa på nätet. Klicka på länken och låt dig fröjdas.

•

Vänliga entusiaster har plåtat och sänt mig bilder på fyrar, stora som små.
Glöm inte bort ensfyrarna! Ett flertal bilder under sommaren gäller Västra
Kvarken, Mälaren, med mera. Tack alla! Kolla gärna och känn dig inspirerad.
Undertecknad tar tacksamt emot mer. De publiceras med ditt namn. Inga
problem om på papper eller som fil. Efter att jag skannat dem tar snigelposten
vid och du får lyssna till ”duns” i din brevlåda.

•

En gåva med bild och text om kassunfyrar ligger i ”pipe-linen” och har delvis
börjat visas.

Saknar du något så hör av dig till leif.e.elsby@gmail.com eller per brev adress:
Terrassvägen 3, 451 78 Fiskebäckskil, eller tel. 0523 – 221 39 (koppartråd funkar,
mobilt ligger vi i skugga).
							Leif Elsby.

Glöm inte
att kolla vår fina hemsida då och då (www.fyr.org) med Akuellt, Aktiviteter,
Fyrpersonal, Lexikon och mycket annat. Det har alltid hänt något sedan sist!

Adressändringar m.m.
Har du bytt adress eller har andra ändringar av kontaktuppgifter anmäl då detta
snarast till Ulla Hillberg, ulla@hillberg.com eller tel. 031-972148.
Om vi inte har rätt adress så får du t.ex. inte Blänket eller andra utskick från
Svenska Fyrsällskapet

47

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. Om du har några frågor
var vänlig kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com. 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 (XL, XXL), herr (M, XL, XXL), 140:(tilläggsporto utrikes 20:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam (XL, XXL) herr (S, M, XL),
260:- (tilläggsporto utrikes 30:-)

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. 0705-771 711
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. 0708-887693
Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0708-887692

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. 0705-601190

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 samt även 2019
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.

51

52

Västra Banken
Foto: Gunnar Boman

