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Redaktörens ruta
Vadå? Inget medlemsregister! Vår ordförande förklarar på nästa sida varför. Hur
blir Årsboken då? Efter en hel del funderande kom jag fram till att göra ett temanummer av det hela, d.v.s. långa artiklar om ett fåtal ämnen. Det blev två artiklar
sammanställda av Leif Elsby plus den utlovade andra delen av Jörgen Sanners
berättelse om sitt fyrliv på fyrskeppet Västra Banken.
I somras fick Leif och jag besök av Marianne Kjellgren med barn och barnbarn. Hade aldrig träffat Marianne tidigare men kontakten blev omedelbar. Hon
hade med sig en stor kasse med album och pärmar som rörde kassunfyrsbyggen.
Hennes framlidne man, Gunnar Kjellgren, som tillsammans med Robert Gellerstad ritat och konstruerat kassunfyrar, hade lämnat mycket material efter sig som
Marianne nu generöst ville donera till Svenska Fyrsällskapet. Detta material ligger
till grund för artikeln om kassunfyrar.
Lotsbarnskolor var ju något unikt för Sverige och möjliggjorde för fyrfamiljsbarnen att bo kvar hemma på fyren och ändå få en komprimerad men gedigen
utbildning. Här kan du nu läsa om dessa skolor och deras uppkomst vid en del av
landets lots- och fyrplatser och om den ambulerande verksamheten som lärarna
levde med.
Jag vill önska er en god fortsättning på 2019 och hoppas på en stor uppslutning med material till Blänket under året.
						Maria Elsby
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Ordförandens sektor
Årets första nummer av Blänket har alltid innehållit
en medlemsförteckning men på grund av GDPR (nya
personuppgiftslagen) bör vi inte publicera uppgifter
om våra medlemmar. Vissa tycker att det är trevligt att
se en förteckning och vissa tycker att det är onödigt.
Troligtvis hade vi även utan GDPR tvingats sluta publicera medlemsregistret från 2020 då allt fler medlemmar skulle medföra ett större medlemsregister, fler sidor att trycka, ett väsentligt högre
porto och kanske höjd medlemsavgift. Man kan eventuellt lägga ut medlemsregistret
på vår hemsida och se det genom en speciell medlemskod. Tyvärr sprids koder så registret skulle nog snart kunna ses och laddas ner av obehöriga vilket vi inte vill. Det
positiva med att ta bort registret är att vi kommer att kunna ha mer fyrinformation i
Blänket nr 1 och att alla 4 nummer kommer att ha 52 sidor.
Som du kanske har sett bifogar vi en adressbärare som innehåller ett PG-inbetalningskort för de som inte har betalt sin årsavgift för 2019. Vi hoppas att du vill fortsätta som
medlem och tackar dig för ditt stöd. Årsavgiften 200:- för förnyat medlemskap skall
sättas in på PG konto 400714-2 snarast.
Under det gångna året har vi, som du kanske märkt, helt gjort om vår hemsida. Vi
tycker att det är mycket lättare att hitta på den nu och att den är mycket snyggare. Två
områden där som är fantastiskt populära är Fyrpersonal och Lexikon. Under Fyrpersonal dokumenterar vi alla människor som bott och arbetat på våra unika fyrplatser, deras
karriär och närmaste släkt. Vi saknar fortfarande fotografier på flera personer och vi har
inte heller lagt in all fyrpersonal men det kommer. Sänd oss gärna personfotografier när
du hittar sådana. Det är ytterst viktigt att vi så långt som möjligt kompletterar denna
Sveriges stora folkskatt så att den lever vidare under många generationer.
Vårt enorma Lexikon växer också ständigt. Det innehåller snart information och bilder på Sveriges alla 2254 fyrar men även fyrar i andra Skandinaviska länder. Jag tror
inte att man någonstans i världen har byggt ett så omfattande fyruppslagsverk (mer
än 1,1 Gbyte) med fyrhistoria/fyrteknik, nästan 6000 bilder på fyrar och fyrutrustning, videofilmer. Använd vår hemsida www.fyr.org och njut av fyrpersonal/lexikon
och tacka gärna, genom att sända ev. saknad info till Maria och Leif Elsby som bygger
upp registret och lexikonet.
						Esbjörn Hillberg
						Donsö 2019-01-05
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Program våren och sommaren 2019
2-10 februari Göteborg

Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg
Svenska Fyrsällskapet kommer att delta på Båtmässan..
Öppettider: lördag-söndag kl 10 - 18, måndag-fredag kl 12 - 20.
För mer information se dagspressen eller www.swefair.se.

13 februari Stockholm

Filmvisning

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag den 13 februari kl 19.00.
Vi kommer att visa ”Den siste fyrvaktaren på Holmögadd”, en SVT produktion av Nils Lundgren
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 200 m
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 8 februari till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller maila
ulf.schloss@telia.com.

19 februari Göteborg

Ljuskällor i fyrar / Fyrar i Kroatien

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, tisdag den 19 februari kl 19.00
Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, visar bilder och berättar om utvecklingen av ljuskällor till fyrar. Esbjörn fortsätter sedan att visa bilder från en fyrresa till Kroatien,
hösten 2018.
Har du något som du vill berätta eller visa föremål/film/bilder hör av dig till Göran Sernbo
tel. 0704-449843 innan föredraget!
Kostnad: Entré 40:-, entré med kaffe/te och smörgås 65:- .
Anmälan: Ingen anmälan.
Vid ev frågor ring Marie Tilosius tel. 031-526165 eller maila fyrprogvast@gmail.com.

1-10 mars Stockholm

Allt för sjön

Älvsjömässan, Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Stockholm 1-10 mars.
Öppettider: fre 1 mars kl 15-19, mån-fre kl 12-19 (tors till kl 21). lör-sön kl 10 - 18.
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.se.

6 mars Gotland

Världsomspännande seglats

Skeppargillet, Visby, onsdag den 6 mars kl 18.00
Föredrag av Lasse Ljung som berättar om sin världsomspännande seglats.
Kostnad: Kaffe och bulle 50:Max 30 personer så först till kvarn gäller.
Anmälan senast 1 mars till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694
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16 mars Göteborg

Åstol

Samling vid Rönnängs brygga på Tjörn, lördag den 16 mars kl 10.25.
Vi tar Västtrafiks båt, nr 361, avgång 10.35 ut till Åstol. Resan tar c:a 20 minuter.
På Åstol möts vi av Mats Ekberg och Anders Alander som guidar oss runt på ön och i det lilla
museet. Åstol är en ö i Tjörns kommun med c:a 200 åretruntboende. Från början livnärde man
sig på fiske. Vad man lever av idag, får du reda på när du kommer med på guidningen!
Efter rundvandringen sätter vi oss i Röda Stugan, längs väster ut på klipporna med en fantastisk utsikt över Marstrands fästning och havet. Vi äter vår medhavda matsäck medan vi tittar
ut på fyrarna Pater Noster, Skallen och Hätteberget! Ta med kikare!
Båtar tillbaka till Rönnäng går ungefär varje timme se www.vasttrafik.se.
Anmälan: ingen anmälan, men det är bra att veta om ni kommer för ev. samåkning
Kostnad: Båtresan 2x40 kr (kontoladdning 2018), guidning 20 kr (betalas på plats)
Ev. frågor ring Marie Tilosius 031-526165 eller maila fyrprogvast@gmail.com.
För parkering gå in på www.tjorn.se och se under parkering.
Ta på grova skor och kläder efter väder, glöm inte ta med matsäck!

23 mars Stockholm

Årsmöte

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 22:a årsmöte lördag 23 mars kl.15.00.
Årsmötet hålls ombord i M/S Rygerfjord, som är förtöjd på Söder Mälarstrand kajplats 12-14.
Alla medlemmar är varmt välkomna att delta i årsmötesförhandlingarna och efterföljande
program.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam middag. Man betalar själv för middagen.
Se inbjudan och anmälan på annan plats i denna skrift!

28 mars Stockholm

Hansakatastrofen 1944

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, torsdag den 28 mars kl 19.00.
Jacob Ringbom berättar i ord och bild om torpederingen av S/S Hansa, där hans farfar var
styrman ombord.
Resväg: se 13 februari!
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 22 mars till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller maila
ulf.schloss@telia.com.

31 mars Göteborg

Fyrplats i Göteborg 1923

Samling Götaplatsen söndag 31 mars kl. 11.00
Favorit i repris!
Visste du att det har funnits en fyrplats i Johanneberg? Det var under jubileumsutställningen
1923 som man lät uppföra 3 fyrar på berget ovanför Näckrosdammen. Upp till fyrarna gick
det en bergbana från Näckrosdammen.
Vi pratar lite om Jubileumsutställningen då vi går från Götaplatsen till Näckrosdammen.
Vi följer sedan bergbanans väg upp till Fyrplatsen. Fundamenten finns fortfarande kvar. Där
uppe funderar vi på hur det såg ut 1923, hur det ser ut idag och vad man kan göra av platsen
i framtiden. Svenska Fyrsällskapet har lagt in ett förslag till Göteborgs stad om att till stadens
400 årsfirande åter ställa en fyr på fyrplatsen och berätta om fyrarnas utveckling de senaste
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100 åren. Ulf Smedbo, kunnig i tåg och järnvägsräls, berättar om bergbanan och Marie Tilosius
berättar om fyrplatsen. Du som kan något om Jubileumsutställningen kom med och berätta!
Ta grova skor det kan vara blött. Lite terrängpromenad på dålig stig, dock inte ”obanad” terräng, upp till fyrplatsen. Du kan ta asfaltväg tillbaka.
Tid en dryg timma. Vi avslutar vid fyrplatsen.

11 april Uppland

Ryssens härjningar i Roslagen för 300 år sedan

USS, Skarholmen, Uppsala, torsdag (obs) 11 april kl 19.00.
Lars Nylén och Anders Nylund sammanfattar händelserna 1719 och framåt när stormakten
i öster brände och plundrade längs upplandskusten. Muntlig tradition och egna minnesbilder
belyser rysskräcken och uppbyggnaden av försvarslinjer längs kusten beskrivs.
Ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Svenska Kryssarklubbens
Uppsalakrets.
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan: Ingen anmälan
Ev. frågor till Gunnar Boman, mail gunnar.boman@medsci.uu.se.

24 april Stockholm

Att vara fyrmästare på Understen

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag den 24 april kl 19.00.
Marianne Brus, Sveriges enda kvinnliga fyrmästare berättar om sitt spännande liv på Understen.
Resväg: se 13 februari!
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 19 april till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller maila
ulf.schloss@telia.com.

28 april Göteborg

Islandsbergs fyr

Samling Grundsund, P-Plats till Islandsberg, söndag 28 april kl 12.
Vid infart till Grundsund visar skylt mot Islandsberg, åt vänster. Parkera vid ladan, där vi
samlas!
Islandsberg är beläget söder om Grundsund på Skaftö i Lysekils kommun. Islandsbergs fyr anlades 1883 som ett kombinerat fyr- och bostadshus. 1938 ersattes denna fyr med en fristående automatiserad fyr och fyrplatsen avbemannades. Fyrplatsen är högt belägen längst ut mot
det öppna västerhavet. Mer information om Islandsberg hittar du i Blänket 2012:3 eller titta i
fyrwiki.
Vi går gemensamt den delvis kuperade och leriga stigen till fyrplatsen. Gångtid c:a 1 timme.
Vid fyrplatsen får vi information om fyren. Vi ser oss omkring, njuter av utsikten och äter medhavd fika. Vi vet inte i skrivande stund om vi kommer att ha ägarna till den gamla fyren där.
Kostnad: Ingen avgift.
Anmälan: Ingen anmälan.
Kläder efter väder, ta med matsäck. Om parkeringen vid ladan blir full så går det också att
parkera vid förskolan/dagis strax efter P vid ladan (vänster sida).
Vid ev. frågor ring Ann Holmdahl tel. 0304-39580 eller 0703-539550 eller maila
fyrprogvast@gmail.com.
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17 maj Göteborg

Hirtshals och Rubjerg Knude fyrar

Samling: Fredrikshamn, på gatan efter landstigningsbron, FREDAG den 17maj kl 12.50.
Vi åker med hyrbuss först till Hirtshals fyr, där man också kan studera bunkrar från kriget se
mer www.hirtshals-fyrtaarn.dk.
Efter detta stopp tar vi oss söderut till Rubjergs Knude fyr. Läs om fyren i Blänket 2018:4.
Vi parkerar en knapp km från fyren så det blir en bit att gå. Detta är enda möjligheten att nå
fyren bilvägen. Vi kommer att stanna 2 timmar så att alla har chans att i lugn och ro se på
fyren och gå upp i den.
Vi återvänder till Fredrikshamn senast kl 19.30. Färjan till Sverige går 20.15.
Anmälan senast 1 mars till fyrprogvast@gmail.com. Antal deltagare: min 25 max 45.
Ev. frågor ring Marie Tilosius 031-526165.
Kostnad: Busskostnad 225 kr/person sätts in på Fyrsällskapets pg 1968420-8 inom 5 dagar
från anmälan. Ange namn, mobil- och medlemsnummer samt Hirtshals på inbetalningen!
Tillkommer: färja t/r Göteborg-Fredrikshamn bokas och betalas själv, färja avgår 09.10 från
Göteborg. Pris 2018, för dagstur, 99kr. Varför inte boka en lillsemester!
Inträde Hirtshals fyr c:a 25 dkr.
Ha med kläder efter väder och egen matsäck..
Obs ta med glasögon och ansiktsskydd, för sanden kan yra mycket vid Rubjergs Knude.

18 maj Gotland

Utflykt til sydöstra och södra Gotland

Vi samlas vid Gammelgarns kyrka kl 09.30.
Tar oss sedan vidare till fiskelägen längs vägen söderut. Vi beser gamla sjömärken, fyrar och
besöker Hoburgs fyr. Återkomna sjöräddningsbåten ”Elisabeth Wachtmeister” som finns vid
stenhuggeriet i Kettelvik och slutligen till Valar fyr.
Medtag lunch- och kaffekorg.
Anmälan senast 13 maj till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694.

25 maj Uppland

Utfärd till Limö fyrar utanför Gävle

Samling vid Södra Skeppsbron i Gävle lördag den 25 maj SENAST kl. 9.30 då båten avgår
till Limö. Körtid med bil från Uppsala c:a 1tim 15 min.
F.d. fyrskeppet Almagrundet ligger vid norra kajen. På Limö kommer bröderna Ingemar och
Roland Lenströmer att visa oss till den gamla fyren från 1902 och den nya.
Möjlighet att äta ombord på båten eller på Limös café. Båten går tillbaka till Gävle kl. 16:00.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Svenska
Kryssarklubbens Uppsalakrets.
Kostnad: 100 kr t.o.r.
Anmälan senast 20 maj maila gunnar.boman@medsci.uu.se.

3-4 augusti

Internationella fyrdagen/fyrhelgen

Svenska Fyrsällskapet har, på begäran av en del fyrar, beslutat att framöver fira internationella
fyrdagen första söndagen (även lördag på vissa platser) som infaller under den första hela
helgen i augusti. Med denna ändring hoppas vi fyrarna blir mer tillgängliga ur både väder och
semestersynpunkt. För mer information se hemsidan www.fyr.org.
Den internationella Fyrdagen firades första gången 2002.
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17 augusti

Utflykt till Väderöbods fyrplats

(Reservdag 24 eller 31 aug) om det blåser för mycket den 17:e.
Samling i Hamburgsund vid fotbollsplanen 200 m norr om färjan till Hamburgön.
Lördag 17 augusti kl 10.00. GPS-adress Strandvägen 22.
Beräknad återkomst till Hamburgsund kl 17-18.
Båtresan tar 1,5 tim till Väderöbod. Föreningen guidar besökarna runt i husen och på ön. De
som vill kan gå upp i fyren. Resan och besöket i fyren sker på egen risk.
I arrangemanget ingår en salladslunch på Väderöbod. Om vädret och tiden tillåter kommer vi
att på hemresan gå en liten omväg förbi de vackra öarna Florö och Dyngö.
Kostnad: 650 kr/person.
Antal deltagare: min 5 max 10. Eventuellt kan en båt till ordnas och då kan vi totalt ta 20
personer. Vid extra gynnsam väderlek kan vi ordna övernattning till söndag för de som önskar.
Föreningen ordnar då med middag och frukost. Tillkommande kostnad 350 kr.
(Täcke och kuddar finns. Tag med lakan och örngott)
Anmälan senast 4 augusti till Magnus Blomstrand tel. 0732-305229 eller maila
blomstrandmagnus@gmail.com och därefter insättes avgiften 650 kr (1000kr) per person på
Föreningen Väderöbods plusgiro 330684-2 inom 7 dagar.
OBS. Anmälan är bindande och giltig när avgiften är betald. Vid avanmälan efter 5 augusti
återbetalas inte avgiften.
Var noga med att ange Väderöbodsresa samt namn och telefonnummer så att det går att meddela om turen måste ställas in. Beslut om utfärd tas baserat på vädret på torsdag kväll före avfärden. Vid sydvästlig vind över 8 m/s kommer vi att ställa in turen. Vid andra vindriktningar
än sydväst tål vi lite högre vindstyrkor. Avgiften betalas tillbaka i sin helhet om turen ställs in.
Denna utflykt ordnas av Föreningen Väderöbod på initiativ av Programkommitté Väst.
Båtresan ut till Väderöbod sker i privata öppna båtar. Dessa båtar har ingen ansvarsförsäkring utan resan sker på deltagarnas egen risk. Tag med egen flytväst och regnkläder!

Vill du visa Hoburg fyr under sommaren 2019?
Föreningen Fyrtillsyn Gotland visar Hoburg fyr (som
ägs av Sjöfartsverket) varje sommar under veckorna
25-33. Fyren visas av frivilliga ”fyrvaktare” dagligen
kl 11-17 under en vecka söndag-lördag.
Vi ordnar boende på Sjövärnsgården (ett dubbelrum
med gemensamt kök o dusch) någon km från fyren.
Är du intresserad maila gost4808@hotmail.com
meddela vilken/vilka veckor du kan, så får du mer
information.
			 Göran Storm
			”fyrvaktsansvarig”
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Gustaf Dalén 150 år, AGA-bilen 100 år och AGA-spisen 90 år
- det är värt att fira!!

Den finska fyren med namnet Gustaf Dalén
Gustaf Dalen föddes i Stenstorp den 30 november 1869. Det kommer vi fira på
Dalénmuseet 2019. Här finns möjlighet att lära sig mer om hans fantastiska liv och
gärningar. Dalénmuseet är inrymt i Stenstorps vackra Tingshus och är ett upplevelsemuseum där hans levnadsöde skildras på ett spännande sätt.
”Hur kort får den vara”? Frågan ställdes av Gustaf Dalén 1904 till Överfyringenjören
John Höjer vid Lotsstyrelsen, som bett Gustaf Dalén fundera på hur man skulle
kunna minska gasförbrukningen och skapa olika karaktärer på fyrarna. Svaret var
”Ljusblinken får vara hur kort som helst”. Gustaf funderade på svaret och kom fram till
att lösningen måste vara att ”dela upp gasen i bubblor som får brinna en i taget”. Därmed lades grunden till AGA´s fyrhistoria - en lång och mycket framgångsrik historia.
Klippapparaten, Solventilen, Dalénblandaren och linspendeln är några av de epokgörande uppfinningarna som finns på Dalénmuseet.
I museet visas även det som följde i spåren på Gustaf Daléns uppfinnarflit, till exempel AGA-bilen, AGA-spisen, filmprojektorer, radio och TV-apparater, kuvöser, hjärtlungmaskin, avståndsmätare m.m.. Du får här en mycket fin bild av AGAs historia
och vad företaget står för.
Under våren kommer en jubileumsutställning att anordnas på museet och alla är
välkomna - och alldeles extra välkomna är naturligtvis alla medlemmar i Svenska
Fyrsällskapet!! Olika aktiviteter kommer att pågå under hela jubileumsåret. Mer info
kommer att finnas på Gustaf Dalén-sällskapets hemsida www.dalenmuseet.se.
Museet drivs av Gustaf Dalén-sällskapet som är en ideell förening.
Är du intresserad av att bli medlem så finns all information på hemsidan.
Under jubileumsåret kan du bli medlem för 150 kr..
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Årsberättelse 2018 för Svenska Fyrsällskapet
Svenska Fyrsällskapets sedan starten kontinuerliga tillväxt fortsätter. Intresset för fyrar
i Sverige ökar också hela tiden. Detta bådar gott för Svenska Fyrsällskapet och överlevnaden av Sveriges c:a 2.200 fyrar. Trots nästan storm och mycket regn under 2018 års
Fyrdag besöktes det c:a 70 fyrar som vi försökte hålla öppna av nästan 10.000 personer
vilket är enormt positivt. Allt fler och fler människor kontaktar oss och vill veta mer om
våra fyrar, fyrteknik och om människor som har arbetat och bott på fyrplatser.

Medlemsutveckling
Medlemsantalet 2018-12-31 var 4181 st fördelade enligt följande:
Enskilda		Föreningar
4087		

81		

Företag		Totalt
13		

4181

433 nya medlemmar har tillkommit under året, 296 har lämnat sällskapet. Av
enskilda medlemmar är 37 % kvinnor.
Ekonomi & administration
Fyrsällskapet har år 2018 fortsatt sin positiva ekonomiska utveckling och vår ekonomi är mycket god. Årets resultat blev 309.516 och summa skulder och eget kapital
3.344.464. Detaljerad information redovisas i resultat- och balansrapporten.
Vår tillväxt fortsätter och vi måste handskas med allt större volymer och inte bara
förlita oss på frivillig arbetskraft. Nuvarande administrativa system fungerar mycket
bra, men vi försöker hitta ett säkert och mindre personberoende sätt att sköta vår
administration. Numera registrerar vi också alla medlemmars födelseår och har till
vår glädje sett att allt fler yngre blir medlemmar, vilket är positivt för vår framtid.
Medlemsregistret är Svenska Fyrsällskapets viktigaste ägodel och vårt mål är att det
skall innehålla rätt information. Vår önskan är att medlemmar snabbt informerar oss
när de ändrar sina kontaktuppgifter. Tyvärr saknar vi e-post adresser till många medlemmar och ber er sända oss ett mail så att vi får er e-postadress.
Vi hyr sedan länge ett litet kontor i centrala Göteborg där vi har en stor kollektion
med fyrböcker, dokumentation, sjökort, analoga och digitala ljud/bilder och ritningar. Där förvarar vi även en hel del fyrteknisk utrustning (trumlinser, klippapparater,
m.m.) som vi äger. Under det senaste året har inventeringen av våra fyrböcker och
dokument avslutats. Inventeringen av våra analoga ljud/bilder och ritningar kvarstår.
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Förtroendevalda i styrelsen och kommittéer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:		
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Esbjörn Hillberg
Lennart von Post
Britt-Marie Sjögren
Ingrid Sernbo
Leif Elsby
Mikael Engqvist
Ulf Schloss
Tommy Öberg

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två styrelsemöten, ett tvådagars och
ett endags. I dessa möten deltar även kommittésammankallande och i ett deltog
revisorerna.
Arne Svensson har varit webmaster och han har haft hjälp av Filip Larsson.
Lena Ardbo och Monica Axman har varit revisorer och Heléne Abenius revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av Jan-Bertil Sölvin (sammankallande), Nisse Holmdahl,
Marie Tilosius och Anders Unosson.
Följande kommittéer har arbetat under året:
Blänket - Redaktionen			
Facebook och Arkivarie
Maria Elsby, redaktör			
Arent van der Veen
Leif Elsby					
Programkommittén Ostkusten		
ProgramkommitténVästkusten
Christer Nettelbladt, sammankallande
Marie Tilosius, sammankallande
Marianne Brus				Ann Holmdahl
Ulla Ericson				Göran Sernbo
Ulf Schloss				Anna-Maj Toresson
Erik Sundström				Kurt Toresson
Jan-Bertil Sölvin
Anders Unosson				Programkommittén Gotland
Rolf Wänn				Jan Ströberg, sammankallande
					Lars Flemström
Programkommittén Uppland		
Gunnar Sillén
Gunnar Boman, sammankallande		
Göran Storm
Hans Fendin		
Tommy Öberg				Kontaktperson Sydsverige
					Per Sjögren
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Möten, föredrag, resor och utflykter
Vår schemalagda programverksamhet enligt listan nedan har lockat 1395 deltagare.
Dessutom besökte 9287 personer våra öppna fyrar under den Internationella Fyrdagen. Vi har också deltagit på båtmässor i Göteborg och Stockholm. Programkommittén i Stockholm har genomfört flera visningar av Fyrskeppet Finngrundet. Vi deltar i
Västerhavsveckan på Måseskär där vi guidar i fyren och vi deltar även i Kulturnatta i
Göteborg. Det är svårt att uppskatta antal deltagare i dessa större arrangemang men
det är många besökare inklusive flera medlemmar. Vissa valda ledamöter har på begäran hållit externa föredrag på olika platser.
Vi strävar efter att arrangera regelbundna träffar/föredrag på ännu fler platser exempelvis någonstans vid Vänern samt i Umeå, Härnösand eller någon annan plats i Norrland. Då behöver vi hjälp från lokala medlemmar eller lokala fyr-/sjöfartsföreningar,
så hör av er.
Programkommittéerna har under 2018 erbjudit följande aktiviteter:

								Antal delt.
02-03 Göteborg 		 Båtmässan 3-11 februari				
?
02-07 Stockholm		 Södermalms konsthall			
Robert E Fredriksson
35
02-07 Gotland		 Föredrag Hansakatastrofen		
J Ringbom, L Olofsson
27
02-22 Göteborg		 Kan en fyr vara gulblå			
Esbjörn Hillberg
28
03-03 Stockholm 		 Allt för sjön 3-11 mars					
?
03-17 Göteborg		 Årsmöte				
N Holmdahl, B Wall
42
03-21 Stockholm		Väder, oväder och förlisning vid fyrplats Anders Nylund
42
04-08 Göteborg		 Fyrplats i Göteborg 1923		
M Tilosius, Ulf Smedbo
35
04-11 Stockholm		 En farled i Vänern 1904			
Mats Palmerius, Bo Björk
16
04-14 Stockholm		Utflykt Femörehuvud fyrplats och fort Anne-Marie Larsson
31
04-23 Uppland		 Skotska fyrar och familjen Stevenson Hans o Kristina Rutberg
28
04-29 Göteborg		 Utflykt till Runes fyr			
Rune Svensson
19
05-05 Gotland		 Båttur i Slite skärgård			
Jan Ströberg
20
05-26 Göteborg		 En natt på Nidingens fyrplats			
18
05-27 Uppland		 Utflykt till Björns fyr			
A Nylund, D Thunman
19
03-06 Göteborg		 Hamntur och besök på Gäveskärs fpl Wallroth, Itskowitz, Rosenberg 28
04-08 Stockholm		 Utflykt till Grönskärs fyrplats
Anders Södergren
36
08-11 Måseskär		 Västerhavs veckan 04-12 aug
M Tilosius, G Öhrn
550
08-11 Måseskär		 Från vedeld till lysdiod			
E Hillberg, Inställt storm
0
08-18 Sverige		 Internat. Fyrdag/helg 2018 18-19 aug			
(9287)
08-19 Gotland		 Östergarnsholm 200 år			
Ulf Schloss
30
08-25 Göteborg		 Pater Noster 150 år			
P Stavfeldt, E Hillberg
24
09Uppland		 Utfärd till Simpnäs o Arholma Båk
Inställt		
0
09-15 Göteborg		 Utflykt till Pater Noster			
Inställt		
0
09-24 Gotland		 Kloka fyrars klarspråk i praktiken
Jan Ströberg
14
09-25 Stockholm		 Fasta och flytande sjömärken
Christian Lagerwall
22
10-02 Göteborg		 Kullens fyr - 500 år öden och äventyr Britt-Marie o Per Sjögren
43
10-08 Henån		 Bohusläns fyrar och fyrfolk		
Maria o Leif Elsby
81
10-12 Göteborg		 En natt på Vinga 12-13, 13-14			
33
10-15 Uppsala		Gustaf Dalén - bubblan som inte sprack Göran Dalén
27
10-24 Stockholm		 Familjen Stevenson - skotska fyrar
Hans o Kristina Rutberg
22
10-28 Göteborg		 Fyrplats i Göteborg 1923		
Ulf Smedbo, M Tilosius
11
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								 Antal delt.
11-13 Stockholm		 Vi tänder igen på Skötrökan		
Torbjörn Malm
26
11-22 Göteborg		 Att växa upp på en fyrplats		
Anita Helldner
71
12-06 Gotland		 Fyrresor runt Östersjön			
Magnus Rietz
17

Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 17 mars på Barken Viking i Göteborg och 42 medlemmar
deltog.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar välkomnade mötesordföranden nyvalda
funktionärer och framförde Fyrsällskapets stora tack till samtliga ledamöter för deras
insatser för föreningen under det gångna verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktades
till Olle Gunnarsson vår revisor som avgick efter 9 år.
Årsmötet avslutades med att Bengt Wall, mottagaren av Årets VIPP 2018, berättade
om arbetet med Föreningen Hållö Fyr. Därefter gick alla upp på däck där Riggmästare Nisse Holmdahl berättade om Barken Viking och dess rigg varefter deltagarna
intog en gemensam middag under trevlig samvaro.

Årets VIPP
Årets VIPP 2018 utdelades till Bengt Wall på årsmötet i Göteborg och styrelsen motiverade sitt beslut enligt följande:
”Våren 2010 samlades ett trettiotal fyrentusiaster under ledning av Bengt Wall på
Smögengården för att bilda Föreningen Hållö Fyr. Föreningen har arbetat för fyrens
bevarande med sikte på en god antikvarisk standard. Föreningen har levandegjort
fyrens kulturarv och utvecklat den till ett förstklassigt besöksmål.
I dag är fyren totalrenoverad och fyrplatsen har dessutom kompletterats med ett Fyrmuseum och ett Naturum. Av föreningen utbildade guider jobbar på ön under sommarmånaderna. En webbkamera har monterats som visar bilder i tio riktningar. Under
2017 har en 32-sidig publikation om Hållös historia presenterats. En utmärkt hemsida
finns på www.hallofyr.se och många olika aktiviteter arrangeras på fyrplatsen.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Bengt Wall ”Årets VIPP 2018” visa sin
uppskattning och uttrycka sitt varma tack till Bengt för att han genom sitt långvariga
och idoga arbete har byggt upp och utvecklat Hållö fyrplats till ett välbesökt och
betydelsefullt maritimt kulturminne.”

Nationella Fyrstiftelsen
Arbetet kring bildandet av en Nationell Fyrstiftelse, enligt de ursprungliga tankarna,
har varit mycket sporadiska under året. Detta, i likhet med vad vi sa föregående
år, främst på grund av att statsmakternas beslut och åtgärder med anledning av de
senaste utredningarna kring våra kulturfastigheter, varit i det närmaste obefintliga.
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Vi anser dock fortfarande att det långsiktiga bevarandet är en av de viktigaste frågorna
vi har i nutid kring fyrarna. Vi fortsätter därför arbetet oförtrutet. Som vi berättade
om föregående år, har vi tagit fram en något modifierad idé som vi för närvarande
diskuterar med de myndigheter och övriga intressenter som är närmast berörda av
fyrbevarandeproblematiken. Tyvärr upplever vi ibland att bevarandet av kulturarvet
inte alltid är den fråga som högst prioriteras i myndigheternas löpande verksamhet.
I och för sig naturligtvis förståeligt i många fall. Detta medför dock att arbetet drar
ut på tiden. Men, om diskussionerna faller väl ut, skulle detta eventuellt kunna vara
ett första steg på en mer långsiktig lösning. Vi får säkert anledning att återkomma
mer till detta.

Webbplatsen www.fyr.org
För att förnya och komma till rätta med en del av bristerna som fanns på dåvarande
webbplats har under året ett samarbete med en extern webbyrå tillkommit. Som ett
resultat av samarbetet lanserades under sommaren en helt ny webbplats med ny utformning och med modern teknik. Förutom den rent visuella skillnaden medför den
nya webbplatsen en enklare daglig administration samt underlättande av framtida
utveckling. I och med detta är webbplatsen även anpassad till mobila enheter. Under
året har en enkel webbshop för försäljning av klubbprylar tillkommit. En stor teknisk
uppdatering av fyrpersonalsidorna har också skett under året.
Fyrlexikonet är som föregående år den mest besökta delen av vår webbplats. Som
vanligt har ny information, nya fotografier och texter tillkommit under året.

Facebooksida
Svenska Fyrsällskapet gick med i Facebook 12 november 2012. Under det senaste
året (28:e november 2017 till 28:e november 2018) tillkom 215 nya följare. Totalt
har vi nu 3476 följare, varav c:a 45 % är kvinnor.Besökare i åldersgruppen 45-54 år
är de som mest frekventerar vår Facebook-sida. Största delen av våra följare kommer
från Norden, men det finns även människor från USA, Tyskland, Nederländerna och
Storbritannien som gillar vår sida. Sedan oktober 2018 har vi ett samarbete med
Facebook gruppen ”Bevara de svenska fyrarna”. Syftet är att öka interaktionen mellan fyrfantaster på Facebook, och göra det lättare för icke administratörer att dela
fyrbilder och därmed även nå fler människor. Svenska Fyrsällskapet finns nu även på
Twitter och Instagram, men är inte så aktiva där. Vi har utsett nya administratörer för
Facebook, Twitter och Instagram.

Blänket
Blänket har utkommit med 4 ordinarie nummer: Blänket nr 1 Årsbok samt 3 nummer
innehållande artiklar och information. Vår- och höstprogrammen från programkommittéerna presenterades i Blänket nummer 1 respektive 3. Alla nummer har varit i
färgtryck och rikt illustrerade. Bilderna har varit av både äldre och nyare datum. Alla
Blänket, bortsett från Årsboken, har innehållit 52 sidor inkl. omslag. Omslagsbilderna
har medlemmar varit vänliga att bidra med.
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Tillströmningen av artikel- och bildbidrag har glädjande nog varit riklig liksom kontakter med medlemmar och blivande medlemmar. På första plats i popularitet ligger
fortfarande artiklar som behandlar livet på tidigare bemannade fyrplatser, men aktuella rapporter från våra fyrar och researtiklar från medlemmar som besökt mer eller
mindre avlägsna fyrplatser har ökat och verkar vara en inspirationskälla för andra att
besöka fyrar.
Redaktören har tacksamt tagit emot information om vad som hänt på fyrfronten runt
om i landet och skulle vara ännu tacksammare för ytterligare rapporter. Det material
som kommit in har resulterat i artiklar/notiser i Blänket. Arbetet med att dokumentera livet på våra tidigare bemannade fyrplatser fortsätter. Detta arbete brådskar och
är angeläget för att hinna bevara vårt kulturarv! Redaktörens önskan är att de som
har möjlighet att skriva om hur det var att bo och verka på fyrplatser hör av sig. Varje
berättelse, hur liten den än är, är välkommen. Fler fyrtekniska artiklar liksom aktuell
fyrinformation vore önskvärt.
Många bevis på att Blänket är en omtyckt och efterfrågad skrift även utanför medlemskretsen har inkommit. Ett stort tack till er som på olika sätt bidragit.

Dokumentation av fyrpersonal
Dokumentationen av fyrpersonal, som startade i maj 2008 fortsätter. Presentationen
på den nyutformade hemsidan har blivit trevligare och mera lättläst. Programmeringsproblemen har lösts under året och allt verkar nu fungera tillfredsställande.
Registret är mycket uppskattat långt utanför medlemskretsen och används inte bara
av enskilda utan också av institutioner och myndigheter. Många har hört av sig med
kompletteringar av faktauppgifter samt med bildmaterial och registret har också genererat nya medlemmar. Registret växer successivt men mycket arbete återstår. Omkring 9700 personer är dokumenterade varav knappt 20 % varit verksamma inom
fyrväsendet, övriga är föräldrar och barn. Inkomna uppgifter som ännu inte återfinns
i databasen lagras i ett bakomliggande register tills de är verifierade och så kompletta
som möjligt. I detta register finns även ytterligare upplysningar, som p.g.a. personuppgiftslagen – GDPR inte kan publiceras, men som kan fås vid förfrågan.
Det har varit oerhört väsentligt med de uppgifter som anhöriga/bekanta lämnat, men
det behövs att ännu fler ”fyrsläktingar” hör av sig. Bildgalleriet i databasen har ökat,
men bilder på väldigt många saknas fortfarande så hör av er ni som har fyrsläktingar
eller deras gamla fotoalbum.
Material som insamlats på olika arkiv har bearbetats och införts. Höstens arbete har
fokuserats på att dokumentera personalen på fyrskeppet Sydostbrotten som låg utanför Umeå samt fyrarna Grönskär och Svenska Högarna. Arbetet med Sydostbrottens
personal har varit svårt eftersom fyrskeppspersonal kan vara bosatta praktiskt taget
var som helst i landet där familjen då bott. Det publicerade materialet återfinns på
vår hemsida www.fyr.org under ”Fyrpersonal”. Registret är sökbart både på fyrplats
och på personnamn.
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Fyrlexikon / fyrwiki
Svenska Fyrsällskapets Fyrlexikon / fyrwiki startade på nätet 2013. Det firar nu 5 år.
Utbyggnaden har skett efter flera linjer med fyrar och deras användning i dåtid och nutid som gemensam nämnare. År 2018 har präglats av att till de före detta bemannade
fyrplatserna har fogats pusselbit till pusselbit. Bland annat om livsförhållandena år 1944.
Av de idag drygt 2000 obemannade led-, ens- och hamnfyrarna finns nu de flesta
”på kartan” i fyrwiki. Och många klickbara kartor är det. Många av dessa fyrar är
försedda med bild, insända av generösa och hängivna medlemmar. Bilderna visas med
fotografens namn. Stort tack! Områdena Mälaren och Västra Kvarken är snudd på
kompletta. Andra har ”vita fläckar”. Välkommen med ditt bidrag!
Länkar finns till mångahanda ting, bl.a. till de under sommaren sex nya radioprogrammen om fyrplatser samt till de tidigare programmen, alla gjorda av Mats Carlsson-Lénart. Uppskattat! Sök på ”radioprogram”. Länkar finns till ett par ”fådda” samt
egna filmer och på andras filmer. Sök på ”video”. Länk finns till en bok av Lubbe
Nordström där han berättar om livet på ett fyrskepp. Sök på ”Almagrundet”.
Stort tack för en donation med bilder på och information om svenska kassunfyrar!
Materialet håller på att ”implementeras” i fyrlexikon.

Internationella Fyrdagen/helgen
Årets Internationella Fyrdagar anordnades den 18-19 aug. En mängd svenska fyrar
öppnades 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 platser
fick man tyvärr ställa in arrangemangen på grund av den hårda vinden. På Östergarn,
t.ex., fick man flytta fyrens 200-årsfirande till en lugnare plats. 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.
Antalet besökare, vid de fem mest besökta fyrarna var: Finngrundet fyrskepp 1000;
Jävre 517; Ölands Norra Udde 412; Falsterbo 380; Malmö 360.
Svenska Fyrsällskapet vill framföra sitt stora tack till alla de människor som var
inblandade i att genomföra fyrdagarna och till Sjöfartsverket som tillåtit att fyrarna
har öppnats. Vi är mycket glada för det arbete som har lagts ned då det sprider
fyrintresse och fyrkunskap.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland
Föreningen har för närvarande 19 medlemmar. Under året har det genomförts årsmöte och fyra protokollförda styrelsemöten. Dessutom har det varit ett antal arbets17

möten vid Hoburgs fyr. Flera av medlemmarna, som är fyrägare, har fått teknisk hjälp
med sina fyrar.
Visningen av Hoburgs fyr har fungerat bra, 3.204 personer har besökt fyren under
de nio veckor som den varit öppen. Försäljningen av fyrprylar har ökat markant, sannolikt beroende på att föreningen skapat en trevlig försäljningslokal i den förhyrda
delen av maskinhuset. Efter att Sjöfartsverket fått betalt för visningsrätt och lokalhyra, Länsförsäkringar för verksamhetsförsäkringen och Sjövärnskåren för boendet
på Sjövärnsgården så blev det faktiskt ett hyfsat netto.
Efter mycket arbete med ombyggnad av Faluddens fyr till batteridrift och borttagning av målarfärg på linssystemet, så var fyren klar för återtändning. Så småningom
fick ägaren, Fortifikationsverket, drifttillstånd från Transportstyrelsen och på kvällen
den 10 april återtändes fyren.
De gotländska fyrarna fick även i år rekordmånga besökare på Internationella Fyrdagen.
De kraftiga vindarna gjorde dock att firandet av att Gamla fyren på Östergarnsholm
som blev 200 år inte kunde genomföras på plats. Det flyttades istället till ett av Hembygdsföreningens stora tält som hade ställts upp vid det så kallade Lotsmärket på Kuppen, öster om Herrvik. För att uppmärksamma jubileet har Föreningen Fyrtillsyn Gotland bekostat produktion av en folder, ”Östergarnsholm - en tvåhundraårig fyrhistoria.”
Svenska Fyrsällskapet överlämnade en minnesplakett att montera på fyren.

Mottagna gåvor
Som minne av Rune Bengtsson i Röra på Tjörn har penninggåvor skänkts av: Gunilla,
Pär Ola o Lotta samt Patrik och Lena Måneskiöld med familj samt Bosse, Jonathan
o Benjamin Andersson samt Peter, Kristina, Sverker Olsson och mor Gunnel Olsson
samt Gunilla och Tore Magnusson samt familjen Kerstin Hansson samt familjen
Annmarie Mattsson Lönnroth samt famijen Elisabeth Genell Storm samt familjen
Kaj och Ingela Johansson samt Louise Ingegerd Jonasson samt Olof och Gunilla
Genell samt Ann-Marie Hansson samt Ulf och Lena, Laila, Björn och Anna-Lisa,
Gunilla Eskilsson samt familjerna Bengt och Stig Johansson samt Urban Ristorp samt
Tom Lundin samt Hans Bertilsson samt Anita och Bengt Viktorsson samt familjen
Margareta Andersson samt Svante, Torgny och Hillivi Sjöstedt samt några okända.
Böna hembygdsförening har som under tidigare år skänkt en penninggåva som
hjälp till vår verksamhet. Penninggåvor har även kommit från medlemmarna: Lars
Fjelddahl, Monne Sahlberg, Hans Wedel, Niklas Enskog, Charles Kennergren och
Tomas Bjärkerud
Allt fler skänker fotografier, filmer och annan information om fyrar, fyrskepp,
fyrpersonal m.m. till oss som vi arkiverar och använder. Nils Lundgren har givit oss
en större samling råmaterial av fyrfilmer. Marianne Kjellgren har skänkt många bilder
och information om kassunfyrar efter sin avlidne man fyrkonstruktören Gunnar
Kjellgren. GKSS har skänkt en fyrbok.
Vi är mycket tacksamma för alla dessa gåvor.
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Övrigt
År 2002 startade Svenska Fyrsällskapet en tradition att uppvakta större svenska fyrar
genom att montera en ingraverad rostfri minnesplakett varje gång en fyr fyller jämna
50 år med början på fyrens 100 åriga födelsedag. Under 2018 har följande fyrar/
fyrplatser uppvaktats och fyllt år under högtidliga former: Östergarn 200 år och Pater
Noster 150 år.
World Lighthouse Society, varav Svenska Fyrsällskapet år 2002 var en av grundarna,
har tyvärr avslutat sin verksamhet då det inte har gått att värva styrelseledamöter.
Styrelsen vill avslutningsvis varmt tacka alla kommittéledamöter för deras idoga
arbete samt alla gamla och nya medlemmar för det stöd vi har fått och för det
förtroende Ni givet oss under det gångna verksamhetsåret.

Esbjörn Hillberg ordf.			

Lennart von Post v. ordf.

Britt-Marie Sjögren sekr.			

Ingrid Sernbo kassör

Leif Elsby					Mikael Engqvist
Ulf Schloss				Tommy Öberg
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Preliminärt bokslut år 2018
Preliminär resultatrapport perioden 2018 01 01 - 2018 12 31 (Kr)
Intäkter

Utgifter

Medlemsavgifter enskilda
Medlemsavgifter föreningar
Medlemsavgifter företag
Fyrhandbok
”Fyrar och ljusteori” Bok
Bidrag och gåvor
Jubileumsbok 2016
Försäljning varor
Ränteintäkter

808.305
20.300
15.000
8.645
550
11.194
5.450
22.131
0

Summa intäkter

891.575
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Kontorsmateriel
Gireringar, avgifter
Styrelsemöten/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkust
Programkommitté Gotland
Programkommitté Uppsala
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Fyrhandbok, lagring
Fyrpersonaldokumentation
Fyrfilm
Fyrbevarande SjöV
Inköp varor
PR/Fyrskyltar m.m.
Diverse kostnader

141.480
15.960
50.757
26.312
15.500
15.000
1.000
641
60.912
151.330
60.961
9.606
3.589
4.500
13.199
4.228
2.957
2.400
1.600
127

Summa utgifter

582.059

Beräknat resultat 2018

309.516

Preliminär balansrapport 2018 12 31 (Kr)
Tillgångar

2018-12-31

2017-12-31

Plusgiro

373.489

79.350

Bank

158.772

140.737

2.762.203

2 764.861

Fondkonto
Svenska Fyrsällskapet AB, aktier
Summa tillgångar

50.000

50 000

3.344.464

3.034.948

3.344.464

3.034.948

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Skulder
Summa skulder och eget kapital

Av ovanstående tillgångar
Reserverat för bildande av Fyrstiftelse

0

0

3.344.464

3.034.948

200 000

200 000

Göteborg 2019-01-01
Ingrid Sernbo
Kassör
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Kallelse till Årsmöte 2019-03-23
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 22:a årsmöte lördag 23 mars kl.15.00.
Årsmötet hålls ombord i M/S Rygerfjord, som är förtöjd på Söder Mälarstrand kajplats 12-14.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam middag. Man betalar själv för middagen
(se nedan).
Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande
program även om du väljer att inte delta i middagen.

Program (ungefärliga tider):
14.30
15.00
15.45
17.00

Vi bjuder på kaffe då vi samlas
Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning
Föredrag om något aktuellt ämne Årets VIPP
Middag

Årsmötesagenda:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän/rösträknare
4. Fråga om korrekt kallelse till möte
5. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande för innevarande verksamhetsår
9. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för innevarande och nästa verksamhetsår
10. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant
11. Ev. val av regionstyrelser och kommittéer
12. Förslag till och val av valberedning
13. Fastställande av årsavgifter för nästa verksamhetsår
14. Motioner inkomna till styrelsen
15. Övriga frågor

Anmälan:
Obligatorisk anmälan senast 2019-03-15 till årsmötet såväl som middagen till Ulf Schloss
tel. 08-716 7492, 070-4672473 eller ulf.schloss@telia.com.

Anmälan till middagen, (Kött, fisk eller vegetariskt) är bindande.
Pris 200:- måltidsdrycker tillkommer.
Hjärtligt Välkommen!
Styrelsen
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Medlemsstatistik
Förändringar under året

Antal medlemmar

Kvinnor

Datum

avgått

nya

netto

e

ef

i

f

totalt

ant

%

19961231

0

70

70

50

15

3

2

70

21

32

19971231

0

150

150

181

29

7

3

220

59

28

19981231

11

195

184

325

62

13

4

404

107

28

19991231

14

200

186

477

87

21

5

590

164

29

20001231

47

427

380

790

145

29

10

974

309

33

20011231

67

430

363

1074

207

39

17

1337

431

34

20021231

98

521

423

1405

291

42

22

1760

603

36

20031231

137

647

510

1812

390

47

21

2270

807

37

20041231

168

543

375

2100

478

48

19

2645

967

38

20051231

189

561

372

2401

546

51

19

3017

1113

38

OBS!! Medlemskategori ”ef” (546 medlemmar) slopad från 2006 för att förenkla administrationen.

20061231

217

371

154

2553

59

13

2625

858

34

20071231

227

395

168

2715

64

14

2793

920

34

20081231

244

392

148

2857

69

15

2941

979

34

OBS!! Ej möjlighet att hyra SjöV fyrplatser för medlemmar från 2009 medför högre avgång.

20091231

309

335

26

2877

74

16

2967

951

33

20101231

279

216

-63

2814

76

14

2904

911

32

20111231

275

234

-41

2776

74

13

2863

906

33

20121231

213

337

124

2895

78

14

2987

947

33

20131231

184

250

66

2940

79

14

3033

967

33

20141231

173

480

307

3251

78

11

3340

1102

34

20151231

213

476

263

3513

79

11

3603

1250

36

20161231

290

493

203

3715

79

12

3806

1324

36

20171231

213

451

238

3952

80

12

4044

1439

36

20181231

296

433

137

4087

81

13

4181

1512

37

Typ av medlem: e = Enskild medlem, f = Företag, i = Förening, institution, etc.
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Lotsbarnskolor
Leif E Elsby, Stockevik/Fiskebäckskil 2015-2018

Lotsbarnskolan på Vrångö utanför Göteborg. Ur Arkiv

Lotsbarnskolorna verkade åren 1845 till 1925, det vill säga i 80 år.
De bedrevs jämsides med det allmänna skolväsendet för att sedan gå
ihop med det. Lotsbarnskolan blev unik. Den förekom bara i Sverige.
Sammanfattning

År 1842 kom reformen om folkskola.
Den gällde alla barn som nu fick lära
sig läsa, räkna och skriva. Militären, som
även organiserade lots- och fyrväsendet,
välkomnade detta. Men genomförandet
gick så trögt att man tappade tålamodet.
I ett kungligt brev angavs därför att - och
hur - skolor skulle införas för lotsarnas
barn, s.k. lotsbarnskolor. Militärens skolväsende kom nu att innefatta inte bara
militär personal utan även barn.
År 1845 startade skolor på fem lotsplatser, alla i Stockholms kustband. Senare
kom skolorna att verka på totalt nästan
70 platser, som kunde vara olika från ett
år till ett annat. Resurserna räckte årligen
till c:a 23 platser och c:a 400 elever. De
var barn till lotsar men även till övriga
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skärgårdsbor. Men fyrfolket som hade
samma arbetsgivare som lotsarna kom att
få vänta c:a 50 år innan deras barn inkluderades. Under tiden fick de inackorderas
på fastlandet och gå i sockenskola där.
Alla barn undervisades i samma klassrum
oavsett ålder, kön eller förälders yrke. Det
var ordning och reda. Undervisningen pågick varje dag utom söndag som var vilodag. Detaljerad undervisningsplan fanns
inte. Men de grundläggande skolämnena
var läsa, skriva och räkna. År 1909 var
antalet möjliga skolämnen 19 stycken.
Favoritämnen var matematik och kännedom om kompassen. Ett för flickorna
avsett ämne var handarbete. Varje ”skolår” avslutades med en högtidlig examen.
Skriftliga betyg gavs i alla ämnen, så även
i flit och ordning.

Det gällde att kunna förstå och att göra
sig förstådd. Och lotsens och fyrpersonalens liv styrdes av reglementen. Det
gällde att kunna läsa och begripa. Och så
skulle man rapportera. Då gällde det att
kunna skriva och räkna. Skolreformen
togs därför emot med glädje och förväntan hos lots- och fyrfolk.
Den nya folkskolan kom att växa fram
längs tre ”linjer”:
•
Sockenskolor blev de vanliga och
utgjorde huvuddelen av det allmänna skolväsendet
•
Specialskolor vid järnbruk och större gods ingick i det allmänna skolväsendet
•
Lotsbarnskolor kom efter tre år och
var först underställd militär och senare civil ledning
Lärartjänsten jämställdes med fyrmästare, d.v.s. en aktad rang. För anställningen
skrevs kontrakt. Läraren kunde förflyttas efter hand som barnantalet växlade.
Anställningsformen var tills vidare och
kopplad till ”så länge som läraren gör sig
förtjänt därav” och så länge som resurserna räckte. I kustsamhällena kom skolorna att bli en förenande kraft och gav
hopp om en ljusare framtid.

Inledning

I mitten av 1800-talet kom ett antal
efterlängtade och omvälvande sociala
reformer. De gällde områden som handel, brott och straff och undervisning.
År 1842 kom folkskolestadgan. Den angav, att alla barn skulle gå i skola. I varje
socken skulle finnas minst en skola och
att skolan skulle bekostas av socknen.
Detta mottogs med blandade känslor.
Många sa att ”det går inte. Så har vi inte
gjort förut. Och för dyrt blir det också!”
I sitt yrke träffade lotsarna människor av
annan nationalitet och med annat språk.

Det är om lotsbarnskolorna följande kommer att handla. Men först en titt på dåtiden.

Det samtida samhället

Med nutida synsätt var Sverige fram
till mitten av 1800-talet en militärdiktatur. Straff utdömdes och verkställdes
”androm slikom till skräck och varnagel”. Offentliga avrättningar hörde till
vardagen. Sverige var ett agrart u-land
kännetecknat av analfabetism. Samhället var patriarkalt och auktoritärt. Det
religiösa arvet från Luther präglade hur
man tänkte.
1686 års kyrkolag föreskrev att präster
och klockare skulle verka för att ungdomen skulle lära sig ”läsa i bok”. Klockaren gick runt och lärde ut Luthers katekes. Från predikstolen undervisade
prästen hur bönderna skulle leva och
verka. Prästen höll husförhör. Långt in
på 1800-talet fanns många som inte
kunde läsa eller skriva. När de behövde
underteckna en handling använde de sig
av sitt bomärke. Det gällde även lotsar.
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Huvuddelen av befolkningen var sysselsatt med jordbruk. Skråväsendet kom
att avskaffas. Så gjordes även med det
monopol som städerna hade på handel.
Handeln tog fart. Industrialiseringen och
ångmaskinen gjorde sitt intåg i Sverige.
Arbetskraft behövdes för den gryende
industrin. Trots att skördarna slog fel
och en miljon unga människor valde att
lämna Sverige så präglades 1800-talet av
en optimism inför framtiden. Med folkskolestadgan fick nu alla barn möjlighet
att lära sig läsa, räkna och skriva.

Militären och lotsbarnskolorna

Lots- och fyrväsendet hörde till Lotsverket, som var en del av militären, med de
fördelar och nackdelar som följde med
det. När beslut var fattat gick det snabbt
att verkställa. Lotsverket hade bildats på
1690-talet och lydde under Amiralitetskollegiet, d.v.s. ledningen för örlogsflottan.
Församlingarna gavs fem år på sig för
att inrätta skolor efter folkskolestadgans
riktlinjer. Militären avvaktade. Men efter
tre års väntan tog tålamodet slut. Man
beslöt då att själva agera. Genom ett
kungligt brev år 1845 lanserades lotsbarnskolorna. Det gjordes utan kontakt
med de civila skolmyndigheterna. I varje
fall har inget framkommit som styrker
samarbete. Vid starten inrättades 5 skolor. År 1874 fanns 19.

Skolhuset på Gotska Sandön
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Ett skäl för militären och Lotsverket
att utbilda barnen var att sönerna uppmuntrades att fortsätta i sina fäders yrken. För detta krävdes att de kunde läsa,
skriva och räkna. Militären bedrev sedan
lång tid en egen skolverksamhet. Syftet
var att få duktig personal. För officerare
fanns kadettskola. För ”påfyllning” underifrån fanns Skeppsgossekåren. Där
fick unga pojkar en avancerad teoretisk
och praktisk utbildning. Förutom militära ämnen gavs kunskap i engelska
språket samt matematik med andragradsekvationer och kvadratrötter. Det
var på den tiden avancerat. Den militära
skolverksamheten kom nu alltså att utökas med barnen till lotsar. Det var vad
resurserna räckte till. Barn till fyrfolket
fick vänta trots att fyrfolket hade samma
arbetsgivare, nämligen Lotsverket.
Lotsverket kom senare att bli civilt. Det
omvandlades år 1872 till ämbetsverket
Kungl. Lotsstyrelsen. Men organisationsformen lotsbarnskola fortsatte att leva
vidare fram till år 1925. Då avskaffades den formellt och absorberades i det
allmänna skolväsendet. Utbildningen i
Skeppsgossekåren levde dock vidare och
var hela tiden fristående och påverkades
inte av detta.

Pionjäranda

Sockenskolorna mötte i många fall ett
segt motstånd. De ansågs onödiga och
för dyra. De kom ofta att förläggas till
kyrkbyn. De hade sitt upptagningsområde från den närmaste trakten.
Skolorna på lotsplatserna kom att bli föregångare och skapades i snabb takt. Med
militär effektivitet löstes frågor som anskaffandet av lokaler, transporter och andra praktiska göromål. Skolorna medförde
något nytt och kom att bli en medelpunkt
i vardagen. I en isolerad miljö håller män-

Många av eleverna fick ingen annan utbildning men kunde ändå skapa sig en
framtid. Det visar på kvaliteteten hos undervisningen. Många gick i fädrens spår
och blev lotsar eller fyrfolk. Några blev
sjöfolk. Andra blev fiskare. Några läste vidare till ingenjörer eller akademiker.
Under sin 80-åriga existens kom lotsbarnskolan att bli ett unikt inslag. Den förekom
bara i Sverige. I andra länder, exempelvis
Norge, gjorde man så att man lämnade
bidrag till lots- och fyrplatser så att deras
barn kunde gå i skola på fastlandet.

Fasta skolor och ambulerande

Vendla Wikman lärarinna på Holmögadd,
Bergudden och Fjärdgrund. Senare gift med
fyrmästare Axel Thorslund, Bergudden.
niskor samman, även om det dagliga nötandet kan skapa irritation. Och man ville
ge sina barn en bra start i livet. Dessutom
ville man helst ha barnen i sin närhet.

Omfattning och namn

Under åren kom lotsbarnskolor att bedrivas på (åtminstone) 66 olika platser.
Från Bjuröklubb i norr, runt svenska kusten upp till Nordkoster. Elevantal och
platser varierade mellan åren. Ett typiskt
år på 1870-talet fick 400 elever utbildning. Av dessa var runt hälften barn till
lotsar och den andra hälften barn till
övriga skärgårdsbor. Lotsverkets resurser
räckte till att varje år ha skolor vid c:a 23
platser längs kusten. Men flera av dessa
kunde ändras från ett år till ett annat.
1883 blev skolplikten 6-årig.
Cirka 50 år efter starten kom även fyrpersonalens barn att inkluderas. Namnet
lotsbarnskola var redan ett etablerat begrepp som därför kom att bibehållas.

Lotsbarnskolorna kom att utvecklas efter
två linjer: fasta respektive ambulerande
skolor. År 1845 angavs att fem skolor
skulle inrättas: ”Tjockö, Runmarö, Sandhamn, Landsort och Dalarö”. Dessa låg alla
i stockholmstrakten. Dessa fem, plus några
till, kom att betecknas som fasta skolor.
Skolåret för de fasta skolorna var samma
som för sockenskolorna. Antalet skoldagar var c:a 200 per år. Man gick alla
veckans dagar utom söndag, som var vilodag. Klasserna var blandade. Man gjorde inte skillnad på ålder, kön eller förälderns yrke. En lärare kunde ha upp till
75 elever att undervisa (Furusund). Där
var de uppdelade på två klasser, en på
förmiddagen och en på eftermiddagen.
”Skolläraren skall under lästerminen bo
hos lotsarna … i ett tjänligt rum vilket
även kan begagnas till skolrum”. Skollokalen var ofta uppförd eller anskaffad
av föräldrarna själva, ibland med stöd
av kommunen, Lotsverket, Kronan, öns
befolkning eller privatperson. Lokalen
kunde vara ”ett av lotsarna uppfört skolhus med bostadslägenhet för lärarinnan”
(Runmarö och Furusund), eller ”ett av lotsarna upplåtet rum” (Tjockö och Husarö)
eller ”ett av kommunen anskaffat skolhus
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Understen. Lärarinnan Laura Sandström med bl.a. fyrmästarbarnen Valborg, Georg
och Herbert Bergström. Fröken Sandström var också verksam vid lotsbarnskolorna på
Svenska Högarna och Huvudskär.
med bostad för läraren” (Sandhamn) eller ”ett av kommunen uppfört skolhus
med bostad för lärarinnan” (Landsort) eller ”kommunens skolhus med bostad för
läraren” (Aspö) eller ett ”Kronans hus”
(Bergudden, Holmögadd).
Men flertalet skolor var av slaget ambulerande skolor. Det hade man i synnerhet på platser med färre barn. Skolåret
var där c:a 30-90 skoldagar. Det typiska
elevantalet var 4-8 men i enstaka fall
så få som 1 (en) och så många som 20.
Klasserna var köns- och åldersmässigt
blandade.
Skolrummet kunde vara av tillfällig karaktär. Ett vindsutrymme kunde inredas
till kombinerad skolsal och bostad för
läraren. Exempel: ”Ett av lotsarna hyrt
rum” (Vrångö, Hönö, Smögen, Dyngö
och Hafstenssund), ”ett av lotsarna turvis upplåtet rum” (Långören), ”ett av öns
befolkning byggt hus” (Rörö), ”rum i fyr28

platsens bagarstuga” (Söderarm), ”en privatperson tillhörig lägenhet” (Strupö),
”en stuga tillhörig fyrmästaren” (Storjungfrun), ”vindsrummet” (Tistlarna, Pater Noster, Måseskär, Klövskär).

Inredning, materiel, värme och ljus

Inredningen kunde bestå av långbänkar
för barnen samt ett bord och en stol för
läraren. På väggen kunde det sitta en
karta över Sverige och en över världen.
”… i de fall undervisningen förrättas
under årstid då eldning kan förekomma
är det lotsarnas skyldighet att besörja
densamma samt ljus.” Lokalen kunde
värmas med öppen spis eller kamin.
Innan fotogen fanns att tillgå användes
oljelampa och talgljus för att lysa med.
Det blev lotsarnas uppgift att transportera ved och ljus till platsen.

Eleverna

Eftersom man tidigare inte haft sko-

lor kom de första klasserna att bestå av
elever med varierande ålder, från sju till
nitton år. Antalet elever varierade med
platsen och årtalet. Där det var många
och unga familjer fanns många barn. Till
en början var eleverna barn till lotsar,
tullare, fiskare och skärgårdsbönder. Senare tillkom barn till fyrfolk.

Ordning och reda

Disciplinen i skolan var fast och barnen
skulle sitta stilla och ordentligt. Fostran
av barnen i hemmen var på den tiden
också fast, så för många barn var skolan
inget problem. Många elever var exemplariska. Men så fanns det de som uppträdde störande för de andra. I det auktoritära samhälle som då rådde uppmanade
föräldrarna att lärarna skulle ”klå ungarna
om de blir alltför besvärliga”.

Lärarna

De första lärarna saknade utbildning för
sitt yrke. Men i takt med att skolväsendet byggdes ut inrättades seminarier,
det vill säga skolor för blivande lärare.
Många lärare var kvinnor och då av det
enkla skälet, att då föräldrar ville ge sina
döttrar en utbildning var lärarinna den
högsta som socialt accepterades. I slutet
av 1800-talet hade lotsbarnskolorna nästan enbart utbildad lärarkraft.
Man kunde som exempel på utbildning
vara självlärd skolmamsell, ha gått åtta
klasser vid Statens Normalskola för flickor, vara examinerad från Högre Elementarläroverket för flickor i Uppsala eller ha
avlagt examen vid småskoleseminarium.
Vad gäller lärare/lärarinnor kan man förenklat säga att i fasta skolor var lärarna
ofta manliga och i de ambulerande var
de alla kvinnliga.
Lärarna trivdes ofta med sina yrken. En
del kom från städerna. Andra var skär-

Märta Jacobsson g Hansson undervisade i
lotsbarnskolorna på Ursholmen, Svangen,
Måseskär och Väderöarna. Märta var
fyrmästardotter och hade två bröder som
blev fyrmästare.
gårdsfolk med vana vid isolering. Några
gifte sig och stannade kvar i skärgården.
Andra flyttade efter några års tjänstgöring och hade då meriterat sig för anställning vid andra skolor.

Lärarnas anställning

I reglementet jämställdes lärartjänsten
med en fyrmästare, alltså en relativt hög
rang. Vid anställningen fick den sökande
styrka sin lämplighet med intyg från
präster eller från andra viktiga personer i
samhället. Likaså med intyg från tidigare
tjänster.
För anställningen skrevs ett kontrakt.
Läraren förband sig att tjänstgöra vid
de skolor som lotskaptenen anvisade.
Läraren kunde förflyttas efter hand som
barnantalet växlade. Anställningsformen var tills vidare och kopplad till ”så
länge som läraren gör sig förtjänt därav”.
Uppsägningstiden var 4 månader. Kontraktet kunde sägas upp om Lotsverkets
anslag blev knappa. Lönen var kopplad
till undervisningens innehåll och tid. Ål29

sina ålägganden på ett berömligt sätt. NN
besitter god undervisningsförmåga och har
lyckats bland eleverna upprätthålla ordning och gott skick. NN rekommenderas
till dem som behöver dennes tjänster.”

Undervisningen

Barn i Väderöarnas lotsbarnskola.
derstilllägg betalades efter 5, 10 och 15
års väl meriterad tjänst. Vidare angavs
om läraren fick ”även mottaga privata
barn till undervisningen, därest utrymmet sådant medgiver”. Bostad ingick i
lönen, däremot ”… bekostar läraren förtäring och allt övrigt själv.”
Eftersom skoltiden vid de ambulerande
skolorna var mellan 3 och 4 månader
fick en sådan lärare för att få full tid
upprätthålla tjänst vid minst tre skolor
per år. Eftersom lärarna anställdes av
lotsdistrikten var det lotsarna som hade
skyldighet att transportera dem och deras ägodelar mellan skolorna.
När kontraktet och anställningen hade
upphört fick den anställde ett tjänstgöringsintyg och betyg, så kallat arbetspass.
Exempel: ”Chefen för XX lotsdistriktet gör
veterligt att lärarinnan NN, YY år gammal,
varder tilldelad vitsordet, att hon under
tjänstetiden redligen och väl förhållit sig”.
Det kunde komplettaras med en personlig rekommendation: ”NN har skött alla
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Reglementerad undervisningsplan fanns
inte. År 1874 undervisades i ämnena
innanläsning, katekes, biblisk historia,
geografi, svensk historia, naturlära, räkning och skrivning. Det religiösa arvet
från det Lutherska samhället var basen
för sättet att tänka. År 1883 hade skolämnena utökats med rättskrivning, ritning, handarbete, sång och kompass. År
1909 hade ämnena kompletterats med
ytterligare 6 stycken: svenska språket,
rättstavning, geometri, åskådningsövning, gymnastik och slöjd. Antalet skolämnen var nu 19 stycken.
Alla barn undervisades inte i alla ämnen.
Det berodde också på var man bodde
och vilken lärare man hade. Men alla fick
lära sig basämnena läsa, räkna och skriva.
Matematik var ett älsklingsämne. Många
av pojkarna siktade på att bli sjöbefäl.
För inträde till den utbildningen krävdes
högt betyg i matematik. Ett annat för
pojkar populärt ämne var att lära sig hur
kompassen skulle användas. Ett för flickorna avsett ämne var handarbete.
Klassens storlek kunde vara från många
ner till enstaka elever. För nybörjarna
pågick undervisningen fyra timmar varje
vardag. För de äldre eleverna fem timmar. Alla barn undervisades i samma
klassrum. Medan de yngre lärde sig läsa
och stava så inhämtade de äldre eleverna
”en högre visdom”. Eftersom lärare och
elever bodde nära varandra, de kunde
till och med bo i samma hus, så hade de
kontakt även utanför skoltiden.

Lotsinspektion omkring 1890.

Inspektion, examen och betyg

Det hände att lotskaptenen kom oanmäld på visitation. Med en stilig honnör
hälsade han på läraren och började fråga
eleverna, som svarade så gott de kunde.
Efter förhöret kunde han förklara att
han fann ordningen vara god, anteckna
i visitationsjournalen, åter göra stram
honnör och ge sig av.
Läsåret avslutades med en minnesvärd
examen. ”Vid lästerminens slut skall
barnen undergå offentlig examen, förrättad av läraren i någon av lotsbefälets och
barnens föräldrars eller målsmäns närvaro, och vartill även inbjudes närmaste
prästerskap.” Examen gjordes till en högtidsdag. Alla som kunde kom för att fira.
Man klädde sig i sina finaste kläder. Man
smyckade lokalerna med de blomster
som fanns att tillgå. Lotsbefälet kom i
ångbåt. Prästen kom om han ville.
När läsåret var slut gavs betyg. Betygen
var skriftliga. Betygskalan var en annan
än vad som används idag. Uttryck som
”bra”, ”hjälplig” och ”klen” var vitsord.

Betyg gavs även i flit och uppförande.
Under den relativt korta lästiden för ambulerande skola klarades ingen fullständig genomgång av kurserna. Därför noterades i betygen hur långt man kommit,
till exempel ”halva Europa”, ”hela katekesen”, ”delar av Sverige” och så vidare.

Andra lotsbarnskolor kring Stockholm

Det var alltså lotsarna som var pionjärer
och föregångsmän. De första lotsbarnskolorna startades som tidigare nämnts
på Tjockö, Runmarö, Sandhamn, Landsort och Dalarö i Stockholms kustband.
Ytterligare skolor kom att startas i
Stockholms närhet.
Lotsarna hade verksamhet baserad på
Furusund. Här kom en skola att startas
och drivas av lärare som Thora Henschen, Hilda Gyllenspetz, Olof Hedin
och Jöns Törnqvist. Från c:a 25 elever
kom verksamheten att öka till 75 elever
år 1902 och fortfarande med en (1) lärarkraft. Lotsarnas barn utgjorde 8-18
barn. Skolan gick 1925 upp i det allmänna skolsystemet.
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Världen utanför Stockholm

Lotsplatserna Vållö i Kalmarsund respektive Långören och Aspö i Karlskrona
skärgård kom att vara pionjärer.

Lotsbarnskola bedrevs på Ölands Norra
Udde 1924-1932. Skolan var inrymd på
övervåningen i en förrådsbyggnad.
Husarö var en annan lotsplats med tidig
lotsbarnskola. Till att börja med drevs
den med delad lärarkraft med skolan
på Furusund. Elevantal c:a 15 varav c:a
5 från lotsar. Undervisningsdagar c:a 75
per år. Sista verksamhetsår var 1889 varefter skolverksamheten slogs samman
med kommunens.
Arholma var ytterligare en lotsplats med
tidig lotsbarnskola. Cirka 30 elever i
klassen med från 13 till inga barn från
lotsar. 120-170 dagars undervisning per
år. Skolan gick 1925 upp i det allmänna
skolsystemet.
På de platser där det fanns barn men ingen lotsbarnskola fick barnen inkvarteras
hos någon släkting eller bekant iland och
gå i ordinarie sockenskola. Ibland flyttade mamman med sina barn och mannen fick klara sig själv. Bland fyrplatser
kring Stockholm verkar det bara vara
Grönskär och Svenska Högarna som tidigt haft lotsbarnskola och då enbart för
barnen på respektive fyrplats. Det var
ambulerande skola med något års varaktighet på platsen. Svenska Högarna fick
skola 1890-1898. Grönskär fick skola
1907-1908. För Understen och Svartklubben, se nedan.
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På lotsplatsen Vållö i Kalmarsund avlöstes den manlige läraren L P Nilsson av
den likaså manlige läraren P Jonsson för
att efterträdas av Maria Andersson, som
kom att bli en trotjänare med åtminstone
30 år i Lotsverket. Skolan på Vållö hade
undervisning c:a 100 dagar per år. År
1882 startade på Svartö-Dämman i Kalmarsund också en skola. Maria Andersson
kom då att dela sin tid mellan denna och
Vållö fram till 1889 då Svartö-Dämman
fick 200 undervisningsdagar per år. Elevantalet var vissa år närmare 20 stycken
varav knappt häften barn till lots- och
fyrfolk, de övriga från övriga skärgårdsbor. Barnen till fyrfolket på Dämman
bodde med sina mödrar iland på Svartö
och fick där ta del av lotsbarnskolan.
På lotsplatserna Långören och Aspö utanför Karlskrona delade den manlige läraren Josef Tobiaeson sin tid mellan dessa.
Det blev c:a 100 dagar per år på vardera.
Han blev en trotjänare. Han innehade
tjänsten i åtminstone 27 år. Elevantalet
var c:a 40 på Långören och c:a 20 på
Aspö. Det var uteslutande barn till lotsar
och fyrfolk fram till 1892 då elevunderlaget på Långören fylldes på med barn från
övriga i skärgården boende.
Lotsplatserna Idö, Strupö och Häradskär
fanns i trakten av Västervik. På Häradskär fanns både en lotsplats och en
fyrplats. Med början år 1888 kom lärarinnan Augusta Lindgren att dela sin tid
mellan dessa. Augusta Lindgren kom att
vara lotsbarnskollärare i åtminstone 22
år. År 1901 övergav hon Strupö och tog
sig istället an fyrplatsen Fjuk i Vättern.

i lotsbarnskola. Ambulerande skolor uppfördes på (från söder till norr): Hallands
Väderö, Tylö, Skrivareklippan, Nidingen,
Tistlarna, Vinga, Pater Noster, Måseskär,
Hållö, Klövskär, Väderöbod, Svangen och
Ursholmen. Elevantal c:a 6 varav alla var
barn till fyrfolk. Läsåret var c:a 90 dagar.

Berta Svensson undervisade i Vinga lotsbarnskola även efter det att skolan övertagits av det allmänna skolväsendet.
Bilden är från 1930-talet.
Fyrplatserna Garpen, Godnatt, Utlängan
och Utklippan fick vänta till mitten av
1890-talet innan de fick påhälsning av
lotsbarnskola.

Namn som Julie Möller, Maria Mollberg
och Mathilda Simonsson regerade från
katedern under 1870-talet. Ida Andersson,
Elise Banck, Mariana Wounsch, Signe Boman, Ruth Scherman, Blenda Johansson
och många fler kom att forma det uppväxande släktet, ge det en kunskapsgrund och
förberedelse för det vuxna livet.

Gotland

Lots- och fyrplatser låg här med landförbindelse med sockenskolor. Men med två
undantag: Gotska Sandön och Östergarn.

Västra distriktet

Pionjärer och föregångsmän var även här
lotsarna. De var först med skolor för sina
barn. Fyrfolkets barn kom att få vänta
flera årtionden innan resurserna räckte
även för dem. Distriktets skolresurser
utnyttjades på så vis att man ”städslade”
tre lärare (i praktiken tre lärarinnor). Var
och en fick svara för undervisningen på
tre, ibland fyra, platser. Med de resurserna kunde barnen få skolundervisning på
9, ibland 10 platser varje år.
Lotsplatser med lotsbarnskola (från söder till norr) var: Mönster, Vrångö, Brännö, Hönö, Långedrag, Rörö, Kalvsund,
Erholmen, Grönskären, Smögen, Väderöarna, Dyngö, Hafstensund och Nordkoster (Nordkoster var både lots- och fyrplats). Elevantal c:a 15 varav c:a hälften
var lotsbarn. Skolorna var ambulerande.
Läsåret var c:a 90 dagar (3-4 månader).
Med början på 1880-talet räckte resurserna för att även fyrfolkets barn skulle få gå

Blenda Johansson var lärarinna på lotsbarnskolorna på Måseskär, Klövskär,
Skrivareklippan, Pater Noster och Väderöbod där hon också träffade sin blivande
man fyrmästaren Thorsten Waldner.
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År 1898 anordnades en skola på Gotska
Sandön. Östergarn fick vänta till 1905.
Undervisningen sköttes av Alma Dörring,
som kom att dela sin tid mellan de båda
fyrplatserna med c:a 100 dagar på vardera. Hon blev en trotjänare som innehade
tjänsten i åtminstone 14 år.

Världen norr om Arholma

Sverige norr om Arholma fick vänta i
50 år på att få lotsbarnskola. 1896 var
Understen först ut. Där fick man ett skolhus och en fast skola. Sedan kom med
något års mellanrum Stora Fjäderägg,
Bjuröklubb, Holmögadd, Örskär, Leskär,
Bergudden, Storjungfrun, Björn, Bremö
och Svartklubben. Gemensam nämnare
för alla dessa var att de var fyrplatser.
Skolformen var ambulerande. Den lokala varaktigheten var relativt kort: för
Leskär och Svartklubben ett (1) år medan för de övriga upp till några år. Björn
3 år, Stora Fjäderägg 4 år, Storjungfrun
5 år, o.s.v.. Det typiska antalet elever var
3-6 (alla var fyrbarn) med undantag av
Örskär där även 2-3 barn till skärgårdsbor ingick i skolan.

Anna Alida Wikman senare gift med
fyrmästare Viktor Sjöstedt var lärare på
Bjuröklubb.
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Mer om stockholmsskolorna

De första lotsbarnskolorna var på Tjockö,
Runmarö, Sandhamn, Landsort och Dalarö i Stockholms skärgård. Vad hände
sedan med dessa skolor? Jo, …
Skolan på Landsort kom att bli en långkörare. Den startade alltså 1845 och var
fortfarande i drift år 1925 då formen
lotsbarnskola övergick i det allmänna
skolsystemet. På Landsort undervisades
klasser med upp till c:a 20 barn, varav
ungefär hälften var barn till lotsar eller
här även fyrfolk. Undervisning skedde
c:a 150 dagar per år. Amalia Modin hade
hållit i pekpinnen i åtminstone 36 år då
hon år 1910 avlöstes av Ida Johansson.
Skolan på Tjockö gjorde sitt sista år
1900. Elevantalet var dynamiskt under
skolans existens, vissa år 2-4 stycken, andra 30-40 stycken. Undervisning från 70
till 110 dagar per år. Under många år var
C V Allard lärare, följd av N A Elin. Sista
året verkade Augusta Larsson. Kommunen tog sedan över fortsatt undervisning.
Skolan på Runmarö hade också ett ”dynamiskt” elevantal och var snarlik den på
Tjockö. Man delade också lärarkraften
med Tjockö. Sista verksamhetsåret var
1901. Lotsarnas barn var 6-17 stycken.
Övrigas barn upp till 40 stycken. Även här
tog kommunen över fortsatt undervisning.
Skolan på Sandhamn verkade fram till
1882. Elevantalet var 30-40 stycken varav
c:a hälften var barn till lotsar och kanske
här även fyrfolk, därför att fyrplatserna
Korsö och Grönskär låg i nåbar närhet.
Undervisning skedde c:a 200 dagar per år.
Man hade omväxlande lärare och lärarinnor. Den siste var läraren J E Norrby. Kommunen tog över fortsatt undervisning.
Skolan på Dalarö drevs fram till 1882.
Klassens storlek var 25-40 elever varav

5-10 var barn till lotsar. Undervisning c:a
200 dagar per år. Augusta Larsson var lärarinna fram till dess skolan upphörde
som lotsbarnskola. Kommunen tog över
fortsatt undervisning.

Slutet

År 1919 fanns 21 skolor och 195 skolpliktiga barn. 1925 överfördes organisationsformen lotsbarnskola till de allmänna skolmyndigheterna. Men man gjorde
undantag för byggnader och lokaler. Om
de tillhört Lotsstyrelsen kom de även
fortsättningsvis att tillhöra denna. När
de ambulerande lotsbarnskolorna kom
att upphöra fick barnen längre väg till
skolan. Flertalet måste då bo på fastlandet och vara hemifrån i månader.
Inte att förväxlas med organisationsformen lotsbarnskola kunde det även
fortsättningsvis finnas skolor och un-

dervisning på flera lots- och fyrplatser.
Exempel var Vinga, Gotska Sandön,
Landsort, Understen med flera. År 1948
kungjordes att vad gällde skollokaler på
lots- och fyrplatser var det Lotsstyrelsens ansvar att ordna med det. Däremot
var det skolmyndigheterna som svarade
för lärare och läromedel.

Källor

Kungligt brev daterat 19 juni 1845 om
lotsbarnskolor. Citat i texten är hämtade
ur detta.
Lotsstyrelsens underdåniga berättelse,
årtalen 1874 till och med 1909.
Rulla öfver personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket, flera årtal.
Erik Severin, Lotsbarnskolorna i Sverige
1845-1925, kompendium, Stockholm i
mars 1977.
Leif E Elsby, Edde och Oscar – två spännande levnadsöden, Fiskebäckskil 2011.
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Utbyggnaden av svenska kassunfyrar
Leif Elsby (text) & Gunnar Kjellgren (arkiv och foto)

Sverige har byggt fler än 50 kassunfyrar, de flesta under ”guldåldern” 195787. En kassunfyr är en bottenfast fyr, helt eller delvis tillverkad på land.
De flesta byggdes ”på fabrik”. Flertalet fick ekonomiskt stöd från AMS.
Kassunfyrarna gjorde svensk fartygstrafik säkrare under kriget. De ersatte
fyrskeppen och de möjliggjorde vinteröppet i norrlandshamnarna.
Men vi tar det från början. Utvecklingen hade börjat långt tidigare. 1885 tändes Roter
Sand, världens första kassunfyr. Den var placerad utanför Bremen på en sandbank i
floden Weser.

Trelleborg

I Sverige stod år 1930 den första kassunfyren klar utanför inloppet till Trelleborg, då kallad Trelleborgs Ränna. Den
byggdes på entreprenad av firma Armerad Betong (senare känd som Skanska).
Fyren ersatte Trelleborgsredd fyrskeppsstation, som samma år drogs in.

Omböjningen och Skansgrundet. Fyra
av kassunerna tillverkades på land, den
femte på en pråm. De försågs med fångdamm (en slags flythjälp), bogserades
ut, sänktes och förankrades på plats. Där
formsattes, armerades och göts betongtornen varefter fyrarna försågs med utrustning för ljus och mistsignal. 1941 var
Omböjningen, den sista av de fem, klar

Trelleborgs Ränna 1930

Kalmarsund

När orosmolnen för det andra världskriget tornade upp sig behövde Sverige
säkra trafiken på svenskt inre vatten. För
att göra Kalmarsund farbart för dåtidens
ökade tonnage byggdes fem kassunfyrar. Riksdagen beviljade 1938 medel
för byggandet av de bottenfasta fyrarna
Krongrundet, Osvallsgrundet, Huvudet,
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Ölands Södra Grund 1951

Krongrundet, Omböjningen och Skansgrundet i Kalmar sund 1940
och tänd. Skansgrundet ersatte samma
år fyrplatsen Grimskär. Farleden var då
fördjupad från 6,6 m till 8 m.
Långt senare kom i Kalmarsund fyrskeppet Utgrunden och fyrplatsen Dämman
att ersättas av var sin kassunfyr. Då hade
vi kommit till åren 1959 respektive
1968.

Ölands Södra Grund

1946-50 projekterades och byggdes
Sveriges första bemannade kassunfyr,
Ölands Södra Grund. Ett banbrytande
pionjärarbete låg bakom detta. Bottenkassunen byggdes i torrdocka i Karlskrona. Kompletterande arbeten skedde
ute på redden. Färdigställandet gjordes
på plats. Det visade sig vara ett tidsödande och påfrestande arbetssätt för
ett så stort projekt. Det blev en hård
kamp mot vädrets makter och nästan

Grundkallen 1959
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Revengegrundet 1961
en övermänsklig uppgift. Fyren ersatte
fyrskeppsstationen Ölandsrev och var
bemannad åren 1951-70.

Stockholm

Åren 1952-61 gjordes ett par inledande
försök i Stockholm. 1952-56 göts kassunerna till fyrarna Hällgrund, Engelska
Grundet och Kungsgrundet. De bogserades till sina lägen där tornen förankrades,
formsattes, göts och fyrarna färdigställdes. Det skedde också i kamp mot vädrets makter.
1958-59 prövade man en helt ny teknik med kassunfyren Grundkallen. Den
byggdes ”på land” vid skyddat vatten.
Det skedde i Islingeviken på Lidingö där
den byggdes färdigutrustad. Sedan boserades den ut till sin plats, sänktes och förankrades. Och, sim-sala-bim, höjdes tornet likt ett teleskop som drogs ut. Och
allt var i princip klart. Den var den första
teleskopfyren och kom att bilda skola.
Hjärnorna bakom bedriften var Robert
Gellerstad och Gunnar Kjellgren.
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1961 prövade man ytterligare en teknik.
Kassunfyren Revengegrundets tre delar
göts på land och var för sig för att sedan
lyftas ihop och sjösättas. Det gick bra det
med men kom inte att få efterföljare.

Arbetsmarknaden

Arbetslösheten vid denna tid var betydande i norr och i Bohuslän. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, sökte projekt
som sysselsatte byggare. Det sammanföll
med Sjöfartsverkets planer med kassunfyrar. Byggandet kom att ske huvudsakligen på tre platser: i Lysekil på västkusten, i Jävre-Sandholmen och i Töre, de
båda senare i Norrland vid Bottenviken.

Konstruktion och byggmetod

Konstruktionerna var antingen teleskopfyr eller fångdammsfyr. Den senare typen
kom att bli flest i antal. De försågs med en
tillfällig flytkrage, en ”fångdamm”, därav
namnet. Efter sjösättning flöt teleskopfyren själv medan fångdammsfyren då hade
flythjälp. När fyren var på plats, sänkt och
förankrad hade fångdammen tagits bort
och i flera fall återanvänts vid nästa bygge.

Oskarsgrundet NE 1961
39

började byggas. På den uppfördes resten
av fyren med hjälp av stora byggkranar.
Det hela förde tanken till att bygga ett
högt hus i en stad. Sjösättningen skedde
genom att kapa de sidstagande pålarna
och med domkraft trycka ut fyren från
land. Det blev ett formidabelt plums när
pålarna gav vika och fyren mötte det våta
elementet. Sjösättningen var en folkfest.
Bogseringen blev en resa i sig. Den kunde
bli lång och kunde t.ex. gå från Bottenviken via Skånekusten till Västkusten.

Lysekil

Oskarsgrundet NE, syster till Kalkgrundet
Sättet att bygga var likartat. Man valde
en plats med tillräckligt vattendjup för
att kunna bygga, sjösätta och bogsera
bort fyren. Därefter slog man ner ett
antal kraftiga pålar i vattnet. Ändarna
kapades en bit över vattenytan och blev
basen för en plattform där bottenplattan

Trubaduren 1965
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Åren 1957-64 byggde Sjöfartsverket 6
kassunfyrar på ”fyrfabriken” i Lysekil.
1957 sjösattes vid Grötökajen i Lysekil kassunen i plåt till fyren Pinhättan,
placerad vid Barsebäck. Resterande var
betongfyrar. 1958 byggdes teleskopfyren
Svinbådan, syster till Nordvalen, vilken
byggdes samtidigt men i Jävre-Sandholmen. Svinbådan ersatte fyrskeppsstationen med samma namn. Nordvalen
ersatte fyrskeppsstation Östra Kvarken.
1961 byggdes för Flintrännan i Öresund
fyrarna Flinten, Kalkgrundet, Oskarsgrundet NE och Oskarsgrundet SW. De
byggdes så att de kunde ”återanvändas”,
se nedan. 1963-64 byggdes fångdammsfyren Trubaduren som ersatte fyrskeppsstationen Vinga.

Trubaduren under bogsering

Svenska Björn 1968
Senare färdigställdes i Lysekil de två kassunfyrarna Dynabrott och Brandskärsflak.
Året var 1973. De hade då bogserats från
Jävre-Sandholmen där de byggts.

Jävre-Sandholmen

Jävre-Sandholmen mellan Skellefteå och
Piteå blev ”den stora fyrfabriken”. Här

byggde Sjöfartsverket 27 kassunfyrar
under åren 1957-87. Flera av dem var
de största som Verket har byggt. Många
kom också att ersätta fyrskepp. Fyrarna
byggdes i det närmaste färdiga på en pålbädd i anslutning till kajen. Sedan sjösattes och bogserades fyren till sin blivande
plats där fyren sänktes och förankrades.

Dynabrott och Brandskärsflak i inseglingen till Brofjorden
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Falsterborev sjösätts 1972

Töre

Åren 1966-72 byggde Sjöfartsverket 11
kassunfyrar på ”fyrfabriken” i Töre. Flera
av kassunerna försågs med ett ståltorn
på vars överdel man placerade en fyrlanternin. Djupet i farleden tillät inte
att alla fyrar byggdes färdiga i Töre. Efter
sjösättningen bogserades de till lämplig
hamn under vägen där de byggdes färdiga. En sådan hamn var Sundsvall.
När jobben väl var avslutade återställdes
byggplatserna och återlämnades till sina
respektive markägare.

Flytta fyrar?

I samband med bygget av Öresundsbron fick farleden Flintrännan en ändrad
sträckning. Samtidigt flyttades och ”återanvändes” de 4 kassunfyrarna Flinten,
Kalkgrundet, Oskarsgrundet NE och
Oskarsgrundet SW. De tömdes på sin
barlast av sand och flyttades till sina nya
lägen. Där blev de nya angöringsfyrar.
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Farleden kompletterades med ett antal
nytillverkade kantledsfyrar och radarkummel.

Missöden

Missöden och olyckor har skett vid byggena. Vad känt är har de allvarliga varit
fåtaliga. Dock omkom två personer vid
färdigställandet av kassunfyren Sydostbrotten. Fyrarna Nygrån och Björnklack i
Bottenviken vältes av trycket från isen år
1958 respektive 1986. Fyrarna Blenheim,
Märketskallen Nr 1, Märketskallen Nr 2
och nu senast Remmargrund har blivit
påseglade och knäckta av fartyg. En kassunfyr får utstå mycket där den står utsatt i en tuff miljö.

Bebodda?

Ja, det var inte bara Ölands Södra Grund
som byggdes för att vara bemannad.
Den andra kassunfyren var Grundkallen,
som var bemannad i 21 år, 1959-1980.

Fladens kassunfyr 1969

Fladens fyrskepp

Nummer tre var Sydostbrotten som var
bemannad i 7 år, 1963-1980. Och den
fjärde var Svenska Björn, 1 år under tiden 1968-1969. Falsterborev kassunfyr
var byggd för att vara bemannad, men
blev det aldrig.
Källmaterial, kartor samt mer bilder och
mer att läsa finns på Svenska Fyrsällskapets hemsida, www.fyr.org i ”Lexikon /
fyrwiki.”.
Sammanställningen av denna artikel
har möjliggjorts genom en donation till
Svenska Fyrsällskapet av fyrkonstruktören Gunnar Kjellgrens omfattande material av bilder, ritningar och skrivelser.
Gunnar Kjellgren samarbetade under
många år med fyrkonstruktören Robert
Gellerstad. Ett stort tack till Gunnars
hustru Marianne Kjellgren, som så frikostigt gav oss tillgång till detta unika
material.

Kassunfyren Väktaren 1968
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Fyrskeppet Västra Banken (del 2)
(Svart/vita bilder är från systerfartyget Finngrundet, tagna 2018 av Jörgen Sanner)

Jörgen Sanner

Sjöfartsverket hade ringt. Det behövdes en fyrvaktare till fyrskeppet Västra
Banken. Västra Banken var alltså ett fyrskepp och det låg ankrat ungefär
tjugofem distansminuter nordost om Gävle, grovt räknat. Jag hade ju haft
ett par korta, men spännande dygn tidigare under sommaren när fyrskepp
skulle skiftas men nu skulle jag bli fyrvaktare.

Fyrskeppet, mitt hem som fyrvaktare.

Fyrvaktare på Västra Banken
När besättning skulle bytas ut, när förnödenheter skulle fyllas på, användes fyrskeppets motorbåt. Utgångspunkten var
dess kajplats i Öregrund. Johan A hade
redan ställt blåslampan framför tändkulemotorn och jag bar ombord alla lådor som
skulle ut och efter någon timmes förberedelser stävade vi ut ur Öregrunds hamn
och höll kurs norrut genom Öregrundsgrepen. Vi fortsatte rakt norrut och vi
turades om att styra och efter fem timmar siktade vi fyrskeppet i fjärran och en
timme senare var vi framme. Motorbåten
fångades in av fyrskeppet och hissades
upp i sina dävertar och jag fick en hytt.
Från och med nu var jag fyrvaktare.
Nu var vi som besättning fulltaliga. Vi
var totalt åtta man ombord. Fyrmästaren
var högste befälhavare och hade sin fasta
vakttjänstgöring mellan åtta och tolv på
förmiddagarna. Kockstewart hade ingen
vakttjänstgöring alls utan serverade alla
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måltider. Vi övriga sex var fyrvaktare och
hade vakten efter ett rullande schema.
Vakttjänstgöringen var vanligtvis inte
särskilt betungande men den var enormt
betydelsefull. Eftersom fyrskeppets allra
viktigaste funktion var att varna andra
sjöfarare från att komma för nära grundet så krävdes ständig övervakning för
att säkerställa att fyrskeppet kunde fullgöra den uppgiften.
Formellt var vaktpassen fyra timmar
och två man skulle tjänstgöra på varje
pass. Ett pass någon gång under natten
och oftast något pass under eftermiddagen – förmiddagarna tog ju fyrmästaren

Karta över Roslagen med Öregrundsgrepen.
Ritad av Leif Elsby

Fyrskeppets motorbåt
hand om. Men det fanns en praxis som
innebar att man fick dela upp sitt pass i
två tvåtimmarspass, men var då ensam
under sina två timmar. Efter två timmar
purrade man sin vaktkompis och då tog
han de återstående två timmarna. På
vakten skulle man förstås ha tillsyn över
fartyget och omgivningen. Fyren var den
viktigaste detaljen, den måste fungera
oklanderligt och lampan måste tändas
och släckas i rätt intervaller. Lite då och
då tog man en rundtur på däck för att försäkra sig om att inga fartyg kom för nära.
I en liggare skulle man rapportera vädret;
temperatur, vindriktning och vindhastighet. Och sist men inte minst viktigt; när
passet närmade sig sitt slut så kokade man

upp en kopp svart kaffe till sin avlösare.
Vid några sällsynta tillfällen kunde
dessa vaktpass totalt ändra karaktär. Det
inträffade när det blev väldigt dåligt väder, till exempel tät dimma. Då slogs
mistluren på. Det blev ett brölande som
var olidligt. Det skulle ju uppfattas på
flera sjömils avstånd så ombord var det
fysiskt mycket plågsamt. Allt genomskars av brölandet. Det skar genom märg
och ben och dessutom genom järnskrov
och massiva väggar. Vid dessa tillfällen
vaktade vi inte en och en utan båda måste vara på hugget i alla fyra timmarna.
Och helst befinna sig ute på däck för att
kunna upptäcka närgångna fartyg i tid.
Att då gå och vakta rakt under mistlurarna var på gränsen till outhärdligt. När
detta pågick oavbrutet under ett par tre
dygn blev man fullständigt utmattad.
Att kunna sova mer än någon enstaka
timme var inte att tänka på. Men det tog
ju faktiskt slut efter en tid och den enorma lättnad och befrielse man kände när
luften började klarna och det sista brölet
dog ut var obeskrivlig.
På förmiddagarna utförde vi lite arbete. Det kunde vara målning eller annat

Övre däck
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Mässen där kocken serverade oss god mat.
underhållsarbete men eftersom frukost
och långa kaffepauser ingick i arbetstiden blev det inte så mycket uträttat.
På lördagar var min uppgift att putsa
mässingen ombord. Det var trösklar,
dörrhandtag, ventilinfattningar plus rätt
mycket mässingsdekorationer i styrhytten och i mässen. Inget roligt jobb.

Samvaron ombord
Vi var åtta personer ombord på Västra
Banken. Vi hade uppskattningsvis ett par
hundra kvadratmeter att samsas om. Alla
måltider och kaffepauser intog vi gemensamt i mässen. Vi levde tätt ihop. Det
enda avskilda man hade tillgång till var
den egna hytten på fyra kvadratmeter.
Jag kan inte minnas att det uppstod
irritation eller missämja ombord. Det inträffade nog inte ofta och i så fall i liten
skala. På en sådan begränsad yta borde
det i annat fall ha märkts. Åtta personer på så pass begränsad yta, borta från
familj och vänner under många veckor
skulle kunna ge upphov till slitningar
och irritation. Men att vi var åtta personer var kanske ett gynnsamt antal för en
besättning. Vi var ju alla mer eller mindre beroende av varandra och vi hade
arbetsuppgifter både dag och natt så vi
var nog ett ganska sammansvetsat gäng.
En bidragande faktor var nog också att
många råkade vara positiva personligheter och starka i sina yrkesroller. Och
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de skapade trivsel under måltider och
kaffepauser. Fyrmästare Erik A hade
en naturlig auktoritet och skulle knappast godkänna dumheter på sitt fartyg.
I mässen tillhörde han de som berättade
mycket om strapatser och upplevelser
till sjöss. Hilding S, han lagade vår mat
och serverade måltiderna. Han hade alltid glimten i ögat och alla tyckte mycket
om både honom och hans matlagning.
Johan A var fyrvaktare och hade dessförinnan jobbat på väldigt många olika båtar på världens alla hav och kände till de
allra flesta av världens hamnstäder. Han
hade massvis att berätta och vi lyssnade
gärna till honom. Och han hade absolut
ingenting emot att ha en lyssnarskara.
Uddo W, en annan fyrvaktare, kunde
slänga käft med vem som helst. Han var
välformulerad och skarp och spred alltid
trivsel omkring sig med sitt goda humör
och välfunna repliker. Men där fanns naturligtvis också de som var mer tystlåtna
och tillbakadragna men mitt intryck var
ändå att ingen kände sig särskilt utanför. Även de som var tillbakadragna var
respekterade personer. Jag minns personen men inte namnet, kanske hette han
Gustav. Liten och satt, buskiga ögonbryn och tystlåten. Han kunde allt om
alla maskiner ombord. Eller Elias, en
stor brumbjörn som hade trampat ett
otal fartygsdäck under sin mångåriga
sjömanskarriär. Båda dessa var stort respekterade. Alla kunde prata med alla när
det behövdes och vi var beroende av
varandra och vi var ju inte fler än att vi
visste var vi hade varandra.
En tanke som inte intresserade mig
alls för femtio år sedan var alkoholvanorna ombord. Åtta personer instängda
veckovis på ett begränsat område. Borta
från familjer och vänner. Man kunde
kanske förvänta sig att det dracks en
del men mitt spontana intryck var att
det dracks väldigt lite. Jag kan bara min-

nas två tillfällen när någon var påtagligt
berusad. Det första gällde en fyrvaktare
som normalt var tyst och tillbakadragen.
När han någon gång sa något fyllde han
mest i vad andra redan sagt. Men plötsligt en kväll var han helt förbytt. Vi samlades som vanligt i mässen för kvällskaffet. Och då, mycket oväntat vred han
plötsligt upp röstvolymen ordentligt och
berättade för alla att han minsann var en
person som kunde säga ifrån. Och att
han alltid sa vad han tyckte till vem som
helst. Inget agg var riktat mot oss, men
han var tydligt berusad. Nästa dag var
han sig själv igen och ingen påminde honom om gårdagen. Vid det andra tillfället när någon ertappades med att uppträda berusad var det faktiskt jag själv
som var den berusade. Och min gode
vän Peter. Någon hade hjälpt oss med att
få ut en flaska av något slag, och en kväll
festade vi upp den. Berusade blev vi och
vi drev runt på däck och flabbade och
hojtade. Senare på kvällen mådde vi inte
så bra men ingen pikade oss.
Jag misstänkte att Johan A drack
ganska ofta men inte särskilt mycket. Jag
tror att hans drickande var jämförbart
med hur andra äter sina blodtrycksmediciner eller hur en diabetiker tar sitt
insulin. När han var nykter var han sur
och vresig men med lite påfyllning var
han trevlig och underhållande.
Men i det stora hela förekom säkert
inget påtagligt missbruk. Vi var alltför
nära varandra och vi samlades ju flera
gånger varje dag. Till och med nattetid,
vid vakterna, träffade vi på varandra.
Men några dagar i juli en sommar
utspelade sig ett riktigt drama inför oss
på Västra Banken, och där var alkoholen
definitivt inblandad. Det handlade om
Finngrundets motorbåt, den utgick ju
också från Öregrund. Den dagen hade
den inte kommit så långt förrän radiokontakten med Finngrundet avslöjade att

motorbåtens besättning var rejält berusad. Finngrundet och Västra Banken hade
ju ganska tät kontakt och nu blev den
plötsligt betydligt tätare. Fyrmästare Erik
A rapporterade fortlöpande. Motorbåten
hade kört vilse. Den eftersöktes men påträffades inte under dagen och inte heller
under natten. Dagen därpå påträffades
den drivande någonstans i södra Bottenhavet. Besättningen var redlöst berusad
och de hade svinat ner överallt på båten.
I slutändan var det lyckligtvis ingen som
kom till skada men dramatiskt var det.

En dag på jobbet

Om ett dygn börjar vid midnatt så hade
jag då två timmars sömn kvar. Strax före
klockan två kom vakten och slog på
mina fötter – det var så vi purrade varandra på Västra Banken. Mycket motvilligt
steg jag upp och klädde mig – något alternativ existerade inte. Jag tog tacksamt
emot den kopp svart kaffe som vakten
serverade innan han försvann till sin hytt
och några timmars sömn. Efter kaffet
inledde jag med en långsam promenad
runt fartyget. Fyren blinkade tryggt, ett
par lastfartyg kunde skönjas nära horisonten, allt såg ut att vara som det skulle.
Jag satte mig i radiohytten, det var där
man brukade sitta under vakttimmarna.
Radiohytten låg i anslutning till styrhytten och där låg några gamla slitna veckotidningar. Klockan rörde sig oändligt

Den något spartanska hytten.
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långsamt och jag bröt tiden då och då
med nya rundturer på däck. Det hördes
hela tiden dunkla ljud från båtens innandöme; det knirkade och det dunkade
till ibland och fartyget stönade i dyningarna. Ibland kunde det dyka upp någon i
dörröppningen, någon som kanske hade
svårt att sova och det blev en liten pratstund. Men till slut blev det i alla fall
dags att koka upp kaffet till min avlösare. Sedan tog det inte många sekunder
innan jag somnade i min koj. Jag minns
inte hur man väcktes på morgnarna men
jag gissar att Hilding, vår kock, gick genom korridoren och ringde i en klocka.
I mässen serverades en utsökt frukost
med bröd och alla former av pålägg. Det
småpratades men när sjörapporten på
radion började läsas tystnade alla. Och
när det närmade sig Västra Banken var
uppmärksamheten fullständig. Så här
kunde det låta: ”Västra Banken, sydsydost, fyra meter i sekunden”. Men sorlet
tog inte ny fart igen förrän vi hade passerat Norra Kvarken och Kemi fyr.
Efter frukosten skulle vi jobba fram
till klockan tolv. Jag tyckte nästan alltid
att arbetsuppgifterna var trista. Det var
ofta rengöring av utrustning, ibland målningsjobb eller att plocka i ordning och
städa något utrymme. Men ganska snart
bröts tristessen när förmiddagskaffet serverades. Återstod sedan bara någon dryg
timmes jobb innan lunchen slutgiltigt
satte punkt för arbetet. Eftermiddagen
var slötid. Någon lagade strömmingsskötar, andra bara satt och samtalade.
Det fanns tid att tvätta kläder och andra egensysslor och även den som hade
vakten kunde uträtta sådant, det räckte
ju med att han synade av omgivningarna
då och då.
Det var nog många som, precis som
jag, såg fram emot nästa samling i mäs�sen. En kaffepaus eller eftermiddags-
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målet. Och det var nästan alltid trevlig
stämning. Mycket prat, nygamla berättelse och gemensamma skratt.
För det mesta samlades vi sedan i
styrhytten och tittade lite på TV innan
folk började maka sig mot sina hytter.
Alla hade ju ett nattpass som väntade.
Hytterna var små, knappt fyra kvadratmeter och själva kojerna knappt mer än
sjuttio gånger etthundranittio centimeter. Inte mycket för en vuxen människa,
och de flesta var ju inte direkt småväxta.
Men snart lägrade sig sömnen för alla
utom vakten och ännu ett dygn hade
förflutit på fyrskeppet Västra Banken.
Nu när så lång tid har passerat inser
jag att vi inte är så många som är kvar
från fyrskeppens tid. Och då grämer det
mig lite att jag inte förde några anteckningar från fyrskeppslivet. När jag blev
varse detta i början av sjuttiotalet tog jag
kontakt med sjöfartsverket och bad om
få jobba några veckor och ha kamera och
penna till hands.
– Tyvärr, det finns inte längre några
fyrskepp kvar längs de svenska kusterna.
Det sista drogs in för halvannat år sedan.
Men upplevelsen har jag kvar och
den vill jag väldigt gärna dela med mig
av.

Jörgen Sanner, jag som drog mig till minnes
min fyrvaktartid för mer än 50 år sedan.
Om du vill friska upp gamla minnen:
jorgen.sanner@fotoharmoni.se

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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Medlemsavgifter för 2019
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200 kr
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Bic/Swift-code: NDEASESS eller sända sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till
ordföranden och ej betala med check.
Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober ett år gäller även för nästa år.
OBS! När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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Pepparkaksfyrar resultat
Efter några års uppehåll utlyste vi återigen en
tävling om vem som byggde den finaste pepparkaksfyren. Tävlingstiden utgick 20 december kl
24.00 och vi hade då fått in 10 mycket bra bidrag
från: Bromma, Göteborg, Huddinge, Karlskrona,
Malmö (2 st), Skellefteå, Sundsvall, Tranås och
Ytterby. Fyrarna som byggts var: Örskär?, Smörbådan, Falsterbo, Pellinge (båk), Vanäsudde, Djursten, Gotska Sandön och 3 fantasifyrar. Vi fick ytterligare ett förslag den 23 december, d.v.s. efter
tävlingstidens utgång och här hade tävlingsdeltagaren byggt hela Måseskärs fyrplats.
Juryn har funderat och funderat igen för alla
bidrag var mycket bra. Vi har efter röstning utsett
följande pristagare:

1.
2.
3.

1:a pris
Bo Olsson i Tranås med okänd fyr och fyrmästarbostad
Fyrgruppen - Kultur o Mat Skellefteå (Per Gunnar Thylin, Tom Hedman, Bo
Lumdblad, Anders Degerfeldt) med fyren Örskär?
Familjen Bystedt-Öfverholm med fyren Smörbådan som även har solceller och
en säl.

Då juryn dessutom är mycket imponerad av det 3 dagar för sent inkomna tävlingsbidraget på Måseskärs fyrplats med alla bostäder, båda fyrarna och mistkanon
har vi beslutat att utom tävlan tilldela byggaren Ulf Johansson Malmö ett hederspris.
Slutligen ett mycket stort Tack till alla fantastiska fyrpepparkaksbyggare för era
underbara bidrag.
					Ulla, Maria och Esbjörn
					
Donsö 2019-01-01

2:a och 3:e pris samt hederspris
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