Svenska
Fyrsällskapet
www.fyr.org

Blänket

2020:2 Årg 24

1

Adress:
Svenska Fyrsällskapet
Box 1200
131 27 Nacka Strand
Tel 08 710 3333
Hemsida: www.fyr.org
Redaktör:
Maria Elsby
Terrassvägen 3 Stockevik
451 78 Fiskebäckskil
Tel. 0523-221 39
e-post:
maria.elsby@gmail.com
Ansvarig utgivare/ordförande:
Esbjörn Hillberg
Donsö Backe 16
430 82 Donsö
Tel. 031-97 21 48
e-post: esbjorn@hillberg.com
Nästa manusstopp:
1 maj 2020

Blänket
2020:2

Årsbok och
informationsskrift
för medlemmar i
Svenska Fyrsällskapet.

ISSN 1404-3262

Författarna är själva
ansvariga för artiklarnas
innehåll och bilder.

Omslagsbild:

Pite-Rönnskärs fyr
Foto: Jan Hopfinger

2

Bankgiro årsavgift: 5401-9344
Bank: Handelsbanken
IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818
Bic/Swift-code: HANDSESS
Bankgiro övrigt: 5441-3174
Organisations nr: 802439-0216

På grund av Corona viruset och dess stora risker med att träffas
och resa har styrelsen i Svenska Fyrsällskapet tagit ett force majeure
beslut att skjuta upp föreningens årsmöte 2020 tills vidare.
Vi återkommer med ett nytt datum när situationen har förbättrats.
				Svenska Fyrsällskapet, styrelsen
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Ordförandens sektor
Den 5 oktober 2021 fyller Svenska Fyrsällskapet 25 år.
Idén att grunda ett fyrsällskap fick jag när jag arbetade
i England 1985-1996. Jag har varit ordförande sedan
vi startade 1996 så det börjar bli dags att avgå. Jag har
tänkt att göra det vid årsmötet 2022 när vi fyllt 25 år.
Att vara ordförande så länge är egentligen emot mina
principer. Trots detta tror jag inte att föreningen har
lidit någon skada för vi har förnyat oss och växt under
alla år. Det är dags att föreningen får en yngre ordförande. Då jag bor på västkusten och är från Norrland
skulle det kanske vara bra om den nye ordföranden kom från ostkusten och vice ordföranden från västkusten. Under min tid som ordförande har vice ordförande alltid
bott på andra sidan av Sverige (Härnösand, Uppsala och Norrköping).
Svenska Fyrsällskapet kan ha max 9 styrelseledamöter inkl. ordf. Dessa ledamöter bör
ha anknytning till olika delar av vårt land. Vi är en nationell förening och det är viktigt att vår prioritet är hela Sverige. Inte heller skall vi vara bara en storstadsförening.
För att reducera administrativt rutinarbete för styrelsen har vi från och med i år lagt
ut större delen av vår administration på en extern part så att kommande styrelser kan
ägna mer tid åt föreningens kärnverksamhet.
Förutom centrala arbetsgrupper för Hemsidan/sociala medier, Blänket och Fyrlexikon har vi 4 lokala programkommittéer med 4-8 ledamöter i varje. Alla kommittéer/
grupper arbetar helt självständigt och utför en mycket viktig del av vår verksamhet.
För att utbyta erfarenhet och samordna föreningens verksamhet deltar också sammankallande i kommittéerna/grupperna i alla styrelsemöten.
Det är alltid intressant och roligt att leka med och analysera siffror. Till min stora
glädje visar 2019 års siffror att vi äntligen har fått ett trendbrott för nya medlemmar. Det har kommit yngre och kvinnor under året vilket är enormt positivt. Av de
nytillkomna medlemmarna så är 31% 30-49 år, 24% 50-59 år, 24% 60-69% år och
16% 70-79 år. Dessa siffror bör jämföras med genomsnittsåldern bland våra valda ledamöter vilken är c:a 75 år. Av våra medlemmar är 37 % kvinnor men av nytillkomna
medlemmar 2019 är 44 % kvinnor. I styrelsen är 2 av 9 kvinnor och i programkommittéerna är 4 av 21 kvinnor. En jämförelse ger kanske oss alla några bra idéer.
Min slutsats är att det är viktigt att engagera fler yngre medlemmar och kvinnor i
styrelse/kommittéer. Jag ber er kontakta valberedningen med förslag på kandidater
som kan väljas in jubileumsåret 2021. Ni kan även när ni vill kontakta undertecknad
med förslag på kandidater till programkommittéer för vi kan adjungera ledamöter
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till alla kommittéer när som helst. Säg även till om du själv vill engagera dig i vårt
trevliga gäng. Vi behöver också hjälp att gemensamt med lokala föreningar/personer
starta programkommittéer på orter där vi saknar verksamhet.
Det är viktigt för fyrarnas framtid att vi intensifierar och fortsätter vårt förändringsarbete. Kom igen!!!
						
						Esbjörn Hillberg
						Donsö 2020-03-14

Redaktörens ruta
Våren är här efter en vinter som åtminstone i den södra delen av vårt avlånga land
inte blev någon alls. Förändringens vindar blåser inte bara vad gäller klimatet utan
också i Svenska Fyrsällskapet. Så har t.ex. Esbjörn och Ulla Hillberg, efter många
års slit med administrativt arbete för föreningen lämnat över en stor del av det till
en utomstående administratör. Tack för allt arbete ni lagt ner!
Också för Blänket blir det förändringar, kanske inte så mycket för er läsare,
men för mig som redaktör blir det en omställning. Nej, jag skall inte lägga av så ni
får stå ut med mig ett tag till. Under åren har vi använt oss av flera olika tryckerier,
men vi har alltid följt vår utmärkte kontaktperson, Ingemar Wernersson, när
han bytt arbetsplats. Ingemar har kunnat stava till ordet SERVICE med stora
bokstäver. Han har alltid funnits till hands med råd och dåd. När helst jag skickat
ett mail, vardag som helgdag, så har det c:a 5 minuter senare kommit ett muntligt
eller skriftligt svar. Nu har Ingemar bestämt sig för att gå i pension. Roligt för
honom men inte för oss. Förhoppningen är att vi kan få någon ny kontakt som
är nästan lika bra för lika bra kan det kanske aldrig bli. Personer med en sådan
serviceanda är ett utdöende släkte. Jag vill rikta ett jättevarmt tack till Ingemar
för hans insatser för Blänket under många år och önska honom lycka till i det nya
liv som startar den 1 maj.
						Maria Elsby

Lägesrapport från fyrpersonalregistret
Dokumentationen av fyrpersonal och deras närmaste fortsätter. Just nu är 10.399
med i registret. Det var 10.400, men en person visade sig inte höra till alls och ströks.
Ibland kan jag komma in på fel spår och då kan det bli så. Tack och lov hörde en
uppmärksam släkting av sig och undrade var den okände kusinen kom ifrån.
Du vet väl att om du klickar på bilden av en fyr i registret så kan det finnas flera
bilder som du kan bläddra mellan. Man ser uppe till vänster hur många foton det
finns. Det samma gäller inte för personer. Där visas alla foton direkt.
Som alltid är jag oerhört tacksam gentemot er som hör av er med information
eller foton. Det hjälper mig mycket och det är också trevligt med den personliga
kontakten.
						Maria Elsby
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Saxat ur familjen Stolpes klippalbum från 1930-talet, okänt tidningsursprung
Sammanställt av Maria Elsby

- ibland något enformigt
Tistlarnas fyrmästare slutar 46-årig bana

Då fyrskeppet Fladens ankare för första
gången ”tog mark” på sin utsatta post i
Kattegatt befunno sig nio man ombord.
Ankarkättingen rasslade ut genom klyset
klockan 9 på morgonen den 1 december
1892 och bland de nio ombordvarande
befann sig en 18-årig yngling vid namn
Karl Wilhelm Stolpe, som nyligen tillträtt sin tjänst inom lotsverket – det var
som maskinman på Fladen. Fyrskeppet
ligger fortfarande kvar (1938), men av
de ursprungliga ombordvarande är ingen
kvar ombord och blott en befinner sig
ännu i tjänst, och det är ovan nämnde
Stolpe. Även han ämnar emellertid lägga
upp, han avgår med pension den 1 oktober 1938 från sin nuvarande befattning
som fyrmästare på Tistlarnas fyrplats.
Det är en 46-årig bana inom lotsverket, som därmed avslutas. Från 1892 till
1899 tjänstgjorde Stolpe på fyrskeppet
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Fladen, var sedan ett tiotal år på Vinga
under fyrmästare Taubes befäl och har
därefter varit ute på Tistlarna.
Längst ned i det sydvästligaste hörnet av
Göteborgs och Bohus län ligger en samling öar och skär. Under århundraden
en fasa för sjöfarande, uppfördes på en
av öarna i början på detta århundrade
(1900-talet), närmare bestämt 19051906, en mot farorna varnande fyr
jämte mistsignalanordning. Sedan förste
fyrmästaren på Tistlarna, S.A. Wiberg,
redan i mars 1909 avlidit, fick han till
efterträdare hr K.W. Stolpe.
Det var ingen för fyrmannens yrke
och liv främmande person, som sålunda
trädde till. Allt sedan 1892 hade ju den
nye fyrmästaren varit i lotsverkets tjänst.
Denna föregående träning var också behövlig, då Tistlarnas fyrplats hör till de
mera ödsliga i vårt land: den verkar faktiskt mera avlägsen än vad den verkligen
är och dess hela bosatta befolkning inskränker sig till fyrpersonalen.
Man förstå, att ett sådant liv i avskildheten kan vara påfrestande nog.
Fyrmästare Stolpe har emellertid med

lätthet uthärdat det. - Inte var det alltid
så roligt att leva så där i det närmaste
isolerad från andra människor, men
tjänsten på de fasta fyrplatserna är i alla
fall ett himmelrike mot att vara på ett
fyrskepp. Det var ju inte mer än sju år
jag var på fyrskepp.
– Fladen byggdes vid Kockums i Malmö,
och dit reste jag den 26 oktober 1892,
då jag blivit anställd i lotsverket. Den 30
avgick fyrskeppet med Fladen som destinationsort och det blev en tvådagarsresa,
som var ganska besvärlig: storm och hög
sjö. Och sedan man krokat fast därute
var det att ligga still. Ibland ända upp till
åtta månader i sträck om semestermånaderna inte passade riktigt bra samman –
vi hade två månaders semester på den
tiden, en månad i stöten. Hade man då
varit fri i augusti ena året kunde man få
vänta till fram i maj det andra.
Utan annat avbrott än det semestern
berett honom, har han varit verksam på
sin ö hela tiden, alltså mer än 25 år. Och
det märkvärdiga är att han t.o.m. trivts
där ute. Men så är hr Stolpe en stor naturälskare, med vaken blick för vad som

Tistlarnas fyr från ostsidan

Fyrmästare K W Stolpe
rör sig kring honom, samt begåvad med
en verksamhetslust som i platsens iordningställande sökt sig utlopp. När hr
Stolpe tillträdde sitt rike, befanns det
i ett allt annat än tilltalande skick; det
var rena rama moraset. Genom ihärdigt
arbete, såsom stenbrytning och sprängning, på lediga stunder har han med
hjälp av sin personal under årens lopp
snyggat upp och gjort det bekvämt omkring sig. T.o.m. ett par potatistäppor har
brutits i omarken. Cementerade stigar
ha lagts och mellan de båda Tistelöarna
har slagits en bro. Han har fått mottaga
guldmedalj för nit och redlighet i rikets
tjänst, en utmärkelse som säkerligen
också grundar sig på hans välförhållande
vid sidan av själva tjänsten. Högsta befälet har för övrigt i inspektionsjournalen
uttalat sig synnerligen berömmande om
hans ihärdiga strävan efter förbättringar.
Välkomna avbrott på Tistlarna voro
postsändningarna. Lotsverket befordrade post till oss en gång i månaden, och
en gång bekostade vi själva transporten,
varför vi hade underrättelser från fastlandet var fjortonde dag. Skriv upp att
de dagarna voro efterlängtade – radio
fanns ju inte. Och så kunde det hända,
att svår is tvingade oss att gå in till Göteborg. Ett sådant välkommet avbrott
inträffade förresten redan första året far-
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man kände sig litet ängslig; jag hade nyss
reparerat motorn och litade inte riktigt på
den. Men vad skulle man göra? – Vi måste
till Donsö och dit kommo vi också så småningom. Återvägen gick betydligt kvickare
i medvinden – det blev förresten tvillingar
för mitt biträde!

tyget låg ute, och två år senare var det
åter en hård vinter, som tvingade oss att
gå i land. Om vintrarna var öarna långa
tider isolerade, och det var därför en stor
dag, när man omkring 1930 efter energiskt arbete av fyrmästaren fick telefon.
- Under de snart 30 år jag varit på
Tistlarna har lyckan varit med mig –
d.v.s. inga svårare förlisningar ha ägt rum
där. Sedan fyrens tillkomst – den stod
klar 1906 – har blott ett fartyg, en dansk
galeas, gått på grund vid Tistlarna och
blivit vrak, så man ser att fyren gjort stor
nytta. Besättningen klarade sig. Tistlarna
är ju inte så farliga, men värre är det på
Nidingarna. Där har ju inträffat en hel
del katastrofer under årens lopp.
- Det kunde dock ha sina besvärligheter att tillryggalägga de fyra distansminuter, som Tistlarna ligger från Vrångö.
Den värsta resa jag gjort hit in var sedan
jag blev fyrmästare – en iskall och kolsvart
februarinatt 1917. Ett av fyrbiträdena väntade tillökning i familjen, och som bekant
brukar alltid sådant där ske på nätterna. Så
även nu, och fyrmästaren blir lätt något
slags allt-i-allo på sin plats. Det behövdes
barnmorska och med en man till i båten
startade vi vår halvdäckade kosterbåt med
motor för att hämta jordemodern från
Donsö. Klockan 12 skedde starten i rykande nordost, och det var inte utan att
8

Nu tänker som sagt göteborgsbördige fyrmästare Stolpe bosätta sig för beständigt
på fastlandet. Det kommer kanske att kännas litet egendomligt att ingenting särskilt
ha för händer, anser han. Och det förstår
man, då man talar med honom. Frisk och
väderbiten och absolut inte med en exteriör för sina 54 år – ”det är väl västerhavets sälta, som konserverat mig”, förmodar
han själv – känner han sig i form nog att
fortsätta med ”jobbet” ännu en hel del år.
”Men det finns andra som behöver arbete,
och jag har gjort mitt” resonerar han. Vilket också är en synpunkt.
Karl Wilhelm Stolpe (1874-1956) och
hustrun Emilia (1870-1951) fick 5 barn
varav två av döttrarna dog i späd ålder.

I kommande Blänket återberättar Anita
Stolpe, hustru till Lars Henrik Stolpe, ett
av Karl Wilhelm Stolpes barnbarn, anekdoter som hans barn, Karl Hugo Stolpe
och Stellan Stolpe delgett henne.

Fyren på Kronborgs slott i Helsingör
Ulf Wade Andersson (postumt)

När barnbarnen hade skolledigt en
vecka i november ville min hustru och
jag hitta på aktiviteter som kunde intressera barnen. Vi gjorde en dagsresa
till Helsingör och började med ett besök på Kronborgs slott, som är ett av
norra Europas vackraste renässansslott.
Slottet upptogs på Unescos världsarvslista år 2000.
Kronborgs slott med fyren högst upp i tornet
Det var här som Shakespears fiktiva karaktär Hamlet hade sin hemvist. Den klassiska
pjäsen om prins Hamlet har framförts flera gången på slottsgården. Senast år 2016 då
man firade att det var 200 år sedan dramat om Hamlet för första gången uppfördes
på slottet.
En svensktalande guide visade oss de ståtliga salarna, men barnbarnen tyckte det
var mest spännande att gå runt i de dunkla källarrummen och få lyssna till historien om den mytomspunne danske hjältelegenden Holger Danske. Allt som händer i
Danmark finns i hans drömmar och om landet någon gång skulle vara i verklig fara så
skulle Holger Danske resa sig ur sin dvala och rädda landet.
När vi passerade ut genom slottets port tittade jag upp och upptäckte att det
fanns en fyr i ett av slottstornen. Redan på 1770-talet fanns en fyr med oljelampor
i det trettioen meter höga tornet. För sjöfarten i
Öresund infördes en fyravgift vilket inte sjöfararna
kunde acceptera. Resultatet blev att fyren släcktes
och förblev så i tjugoåtta år. Efter upprustning tändes fyren åter i början av 1800-talet och blev då
Danmarks första linsfyr. I slutet av 1800-talet fick
fyren en roterande överdel samt glas som skiftar
mellan rött, grönt och vitt ljus så att skepparna ska
hitta rätt på havet och inte gå på grund. År 1925
ändrades fyren på Kronborgs slott till ledfyr och
försågs med elektriskt ljus.
Vid besök kan man ta kontakt med fyrvaktaren
med förhoppningen om att få följa med honom
upp i det 134 steg höga tornet. En trappa där fyrvaktare har vandrat upp och ner i drygt 240 år för
att fylla på olja eller som nu byta glödlampor i den
evigt lysande fyren.
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”Välkomna till oss på vindarnas udde”
av
Mats Carlsson Lénart

Stolt fyrmästarpar! Bitte och Lenn Jerling firar i år 10 år på Agö.

Agö på Hälsingekusten är en av landets mer okända utposter. Med både
ett gammalt och ett nytt fyrtorn är dock Agö en karakteristisk plats vid
Bottenhavet. 2010 köptes den nergångna fyrplatsen av familjen Jerling som
gjort Agö udde till sitt paradis.
2010 såg Bitte och Lenn Jerlings äldste
son Eskil en annons där Fortifikationsverket bjöd ut en avlägset belägen fyrplats i Hälsingland till försäljning.
–Han tyckte att jag började bli lite
gammal och att det vore ett bra projekt
att sätta tänderna i för mig och Bitte, säger Lenn Jerling som då var på väg att gå
i pension från sin tjänst som miljöforskare vid Stockholms universitet.
Det resonerades lite i familjen kring
saken men snart var beslutet fattat. Man
slog till och köpte Agö udde med en hel
hoper byggnader och bodar.
–Jag skäms nästan lite för det, men
vi köpte det utan att ha varit här. Vi gick
på fotografier, skrockar Lenn lågmält.
–Det var lite tokigt, inflikar Bitte.
En tid senare kom familjen för första
gången till Agö. De möttes av ett nästan
obegränsat renoveringsbehov och i den
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gamla brunnen var vattnet sörjigt och
rostfärgat.
–Spontant vr tanken ”vi säljer”! Men
så efter ett par dagar så kändes det som
om att det nog kunde gå i alla fall, minns
Lenn.

Jerlings har sedan de kom till Agö 2010
varsamt renoverat fyrpersonalens gamla
bostäder. – Jag sköter renoveringarna,
historien får Lenn ta hand om, säger Bitte
Jerling.

Agö fyrplats ligger lite upphöjt på en udde, längst ut mot Bottenhavet.
Nya fyren, gamla fyren med fyrpersonalens bostäder och lurhuset.
Nu, ungefär tio år senare, verkar de inte
ångra sitt impulsköp det allra minsta.
Agö har blivit Bitte och Lenn Jerlings
paradis på jorden.
Agön är en stor ö, den största i Hudiksvalls skärgård, ungefär fem kilometer
lång och två kilometer bred. Den skog-

klädda ön skärs nästan itu på ett ställe
av viken Storhamn som sommartid är en
populär naturhamn för fritidsseglare. På
sydsidan finns ett ganska stort gammalt
fiskeläge, Agöhamn, där det förr fanns
bofasta. Och i ensamt majestät, på öns
yttersta udde i öster, ligger Agö udde
med fyrplatsen.

Hamnen vid Agö fyr- och lotsplats var ganska oskyddad och
används egentligen inte alls längre. Landmassan i bakgrunden är
Hornslandet.
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Agös karakteristiska silhuett.
–Fyrplatsen etablerades 1860 men långt
innan fanns en s.k. gävlebohamn här ute
på udden, förklarar Lenn Jerling. Alltså
ett av gävlefiskarnas otaliga små fiskelägen längs norrlandskusten. Men fiskeläget på Agö udde övergavs tidigt till
förmån för den mer skyddade platsen
Agöhamn på öns sydsida.
Bakgrunden till att Agö fyr byggdes
var den stora boom som Norrland upplevde under andra halvan av 1800-talet,
när nordsvenska råvaror, framförallt trä,
kunde börja exporteras till inte minst
England. Agö blev angöringsfyr för två
av de viktiga utlastningshamnarna, Hudiksvall och Iggesund.
–Från början var själva fyren, lanterninen, på taket men efter 24 år byggdes
ett fyrtorn i gaveln, berättar Bitte medan
hon visar runt i huset där fyrvaktare och
fyrbiträde bodde med sina familjer. Fyrbiträdet hade en etta och fyrvaktaren en
tvåa. Fyrmästaren hade ett eget hus.
Fyrbiträdet och sedermera fyrvaktaren Johan August Björkman bodde med
familjen på Agö i 25 år, på 1920- 30- och
40-talen. Många av familjens 11 barn
föddes under tiden på Agö.
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–Som tur var brukade ju inte alla barnen vara hemma samtidigt, utan de var
inackorderade på fastlandet för att gå i
skolan. Men i alla fall, tänk vilket liv! 11
barn i två rum, säger Bitte.
1869 blev Agö udde också lotsplats, då
lotsstugan vid Kråksundet (mellan Agö
och grannön Kråkö) flyttades till fyrplatsen. Under den epoken som varade i lite
mer än 60 år kunde periodvis över 50
människor vara bosatta på Agö udde, både

På den bemannade tiden hade fyrmästare,
fyrbiträde och fyrvaktare var sin sjöbod
nere vid fyrplatsens hamn. Bodarna är
framtida renoveringsprojekt för familjen
Jerling.

fyr- och lotsfamiljer. Men hamnförhållandena var svåra och det var en huvudorsak
till att lotsstationen flyttades till Hölick på
Hornslandet i början av 1930-talet.
–Vi använder egentligen inte heller
den gamla hamnen här på udden utan har
i stället en brygga i ett litet sund på sydsidan, någon kilometer härifrån, säger Lenn.
Där är det bättre och mer skyddat och har
man fyrhjuling gör det inte så mycket om
det är en bit mellan brygga och hus.
1968 elektrifierades fyren och 1970
byggdes ett nytt fyrtorn, 15 meter högt
och mycket nära det gamla. Den nya
fyren var automatisk, men trots det
behölls bemanningen på Agö fram till
1973, då även väderleksrapporteringen
automatiserades.
Försvaret hade redan under andra
världskriget börjat använda Agö på olika
sätt och under Kalla kriget på 1950- och
60-talen byggdes skyttevärn och även en
bunker med åtskilliga sovplatser under
fyrplatsen. När fyrvaktarna lämnade ön
tog militären över byggnaderna men efter järnridåns fall kring 1990 minskade
det militära intresset för udden längst ut
i Hälsingland. Agös husklunga började
förfalla, något som bröts först när Jerlings tog över 2010.

Under fyrplatsen finns en bunker från
Kalla krigets dagar. – Den som lider av
spindelskräck brukar vi avråda från att
klättra ner, säger Bitte Jerling.

En gammal förvriden pipa från ångmaskinen på ett av fartygen som blivit vrak vid
Agö har blivit ett konstverk på udden.
–Bland det absolut första vi fixade var
vattnet. Det var borrat ner till 60 meters
djup men vattnet var brunt och äckligt
och vi drog upp meter efter meter med
rostiga gamla rör. Sen satte vi dit plaströr
i stället och vattnet blev finfint direkt,
berättar Bitte och Lenn.
De två bostadshusen var dessutom
helt omöblerade och Jerlings har transporterat varenda stor och liten sak de
behövt, först tolv distansminuter med
båt från Snäckmor i Njutånger till bryggan på Agöns sydsida och sedan med fyrhjuling genom skogen.
–Som tur var fanns det en kille på
grannön som hade en lite större transportbåt som kunde hjälpa oss med alla
de stora tingen. Han är en riktig tusenkonstnär som hjälpt oss mycket, säger
Lenn Jerling.
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mer ibland, vänner och kompisar då
och då. Men Agö fyrplats är en av öns
två sevärdheter (den andra är kapellet i
Agöhamn) och varje sommar kommer
hundratals besökare vandrande på den
lilla stigen genom skogen från den populära naturhamnen Storhamn.
–Vi vill att folk ska komma hit och
titta och vi berättar gärna om den här
platsen för dom som kommer.
”Lurhuset” där mistluren var monterad.
Nu en samlingslokal för bl.a. ortsborna
Ett av de fina husen på Agö udde är
”Lurhuset” från 1916, precis vid klippkanten. Det var där som mistluren var
placerad.
–När vi kom hit så fanns det inga
fönster ut mot havet, bara en öppning
för mistluren. Men vi har öppnat upp
mer, satt in skjutdörrar i glas och byggt
en balkong utanför. Det här är en samlingslokal som även dom som bor nere
i Agöhamn (fiskeläget ett par kilometer
bort) kan använda. Faktum är att agöhamnsborna, innan vi köpte, ville friköpa just lurhuset för att kunna göra det
till en samlingslokal, säger Bitte. Men
det fick dom inte för Fortverket.
Lurhuset på Agö udde har med sin
fantastiska havsutsikt och läget på klippkanten blivit en unik miljö. Ett annat roligt hus på fyrplatsen är bad & bagarstugan där man kan baka pizza i den gamla
bakugnen.
–Igår var det ett gäng här, några nere
från Agöhamn som ville ordna en liten
”happening” för sina gäster – att gå hit
och baka pizza!
Bitte och Lenn Jerling har förstås lagt
ner oräkneliga timmar på sin älskade
fyrplats. I stort sett halva året bor de på
Agö. Under vintern har de en bostad på
Vätö, utanför Norrtälje. Sönerna kom14

Fyrlycka! – Bitte och Lenn Jerling impulsköpte Agö fyr osedd år 2010 men de har
inte ångrat sig.

AGÖ – FAKTA
Ligger: Ytterst i Hälsinglands skärgård, drygt 20 km SO om Hudiksvall
Fyren tänd 1860, ombyggd 1883.
Nytt fyrtorn 1970.
Avbemannad 1973
Fyrplatsen köptes av familjen Jerling
2010 med undantag för nya fyren
som Sjöfartsverket ännu äger.
Ta sig dit: Inga allmänna kommunikationer. Egen båt till naturhamnen
”Storhamn”, sedan cirka fyra kilometers promenad.

Fyren vid Stenshuvud förfaller
Ewa Messner
Redan 2016 skrev jag till Skånes nationalparkschef och framförde önskemål om underhåll av
Stenshuvuds fyr. Då hade de så många byggnader
som behövde underhållas så fyren kom långt ner
på fördelningslistan.
Vid ett besök vid fyren i år hade förfallet gått
ännu längre. Fyren hade senast blästrats och målats
2008. Jag tog några foton och skickade till nationalparkschefen och undrade om det inte borde vara
dags att fördela pengar så att Stenshuvuds fyr blev
vacker igen?
Jag fick ett snabbt
svar. ”Jag är medveten
om fyrens skick. Den besiktigades senast den 10
januari 2020. Som du
skriver så hade det sett
vackrare ut med lite mer
underhåll, men eftersom den inte fyller någon funktion längre
så har vi andra byggnader och naturvärden i de skånska skyddade områdena som för stunden är högre prioriterade.”
Jag tycker att en förfallen fyr är en sorg för ögat och
sinnet och undrade vad som prioriteras i år?
Svaret blev: ”Vad gäller byggnaderna under Stenshuvuds
förvaltning kommer de stora kostnaderna i år vara installation av bergvärme vid naturum,
installation av solpaneler på förvaltningskontoret, samt förhoppningsvis påbörja omfattande renoveringar av det statliga byggnadsminnet Sträntemölla gård.”
Det blir inget till Stenshuvuds fyr i år heller. Förhoppningsvis hinner fyren inte
förfalla helt innan det blir dags för underhåll.
2016 ville jag köpa fyren för att kunna underhålla den. Vi var då en liten grupp, som
var beredda att sköta underhåll och skötsel. Vi fick blankt nej eftersom fyren tillhör
naturreservatet!
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Från vippfyr till GPS
Allan Pettersson

I Blänket 2019:4 berättade jag om projektet Från vippfyr till GPS, som handlar om att restaurera ett antal sjömärken utanför Ronehamn på sydöstra
Gotland. Projektet är EU-finansierat och drivs av Fyrtillsyn Gotland.
Den här artikeln handlar om vippfyrar och lysstänger vid fiskelägena Tomtbod och Hus.

Den kände Gotlandskonstnären Erik Olsson har gjort en målning som visar hur det såg
ut vid fiskeläget c:a1875 med hjälp av den detaljerade lantmäterikartan från 1874.

Vippfyrar vid Tomtbods fiskeläge
Tomtbods fiskeläge hade på 1800-talet vippfyrar till hjälp för navigationen, det bör
ha varit 2 stycken för att kunna bilda en enslinje. På lantmäterikartor från 1823 och
1874 finns det inritat markeringar som anger läget för en av dessa, läget verifieras av
att jorden på platsen är alldeles svart av kol från eldkorgen.
Det var säkert mycket arbete och besvärligt att hålla ett tillfredställande ljus från en
vippfyr. Driften var också dyr, 1874 köper fiskarena 6 kastar ved (c:a 19 kbm) för
en summa av 75 kr. Därför tas det på
höstsammanträdet 1874 beslut om byte
till lysstänger med fotogenlampor som
då blivit mer allmänna.
Ett av målen i vårt projekt var att
återuppföra en vippfyr vid Tomtbod
och det gjordes på eftersommaren
2019. Eldkorgen har försetts med
solcellsdriven lampa för enkelheten och
brandriskens skull.
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Protocoll hållet å ordinarie sammanträde vid Tomtebod fiskeläger den 24 okt 1874
§1
Sedan bön var hållen Tillfrågades
fiskrarna om ved skulle betingas
eller Lampor borde anskaffas för
nestkommande års lyse, och då
detta togs i öfvervägande, så ansåg alla utan undantag att lampor borde åvögerbringas emedan
fiskarne nestan förminskas för
hvarje år och derför kostnaden
för veden så stor och tilltager för
hvardt år, så ansåg envar att detta borde inskaffas.

Lysstänger vid Tomtbods fiskeläge
År 1875 byttes vippfyrarna vid fiskeläget ut mot lysstänger där fotogenlampor hissades upp, inköpet av lamporna
kostade 13 kr och 50 öre. Som tidigare
sköttes lyset av någon äldre fiskare eller
någon som inte hade råd att skaffa sig
fiskedon och del i en båt. Betalningen för
arbetet var både i form av pengar och
fisk.

fiskeläget. Därmed hålls kunskapen om
och anordningarna för lyset vid liv.

Det fanns en kvinnlig lysare vid Tomtbod
i början av 1900-talet, Lina Hallgren.
Under den tid hon innehade tjänsten
var hon tjänstledig 1 år då hon fick barn.
När det året gått var hon igång igen och
det lilla barnet fick då förmodligen ligga
nerbäddat i den lilla kalla strandboden
när Lina skötte lyset på natten.
Det finns 3 lysstänger vid Tomtbod. De
två högre visar fritt Austergrund när de
är i ens. Den lilla och västra stora stången
i ens visar inseglingen till fiskeläget.
Det organiserade lyset vid Tomtbod
upphörde i början av 1950-talet och
numera hissas lyktorna årligen den 28
juli vid ett välbesökt evenemang vid

Den nyuppförda vippfyren vid Tomtbods
fiskeläge. Bortom den så syns de 2 lysstänger som ersatte vippfyrarna vid fiskeläget 1875.
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De 3 lysstängerna vid Tomtbod. I bakgrunden syns vippfyren som uppfördes 2019.

Lysstänger vid Hus fiskeläge
Även vid Hus fiskeläge, beläget 3 km
söder om Tomtbod och alldeles intill
Ronehamn, finns lysstänger som navigeringshjälp. De visar när de är i ens liksom
Tomtbods stänger fritt Austergrund.
Det finns uppgifter om att Hus fiskeläge under mellankrigstiden betalade för
fotogen till Tomtbods fiskeläge. Detta
för att Tomtbods lyse var bättre och då
slapp Hus fiskeläge att lysa själva.

Fisket och dess landmärken vid
Tomtbod och Hus fiskelägen

Lamphus med fotogenlampa vid Tomtbod
från 1875.
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Fisket som behövde lyset var strömmingsfisket som skedde med garn/
nät långt ut till havs nattetid i tremänningar – öppna båtar 7-8 meter långa.
Fisket bedrevs främst på hösten och då
var lyset viktigt för att visa fri farled till
hemmafiskeläget när man avslutat fisket
på natten. Fisket på 1800-talet skedde
nästan uteslutande med strömmingsgarn
som sattes ut i kvällningen och togs upp
på efternatten.

Lysstängerna vid Hus fiskeläge med den nyrenoverade stången närmast.
Var garnen skulle sättas ut berodde på flera olika faktorer och man hade sättmärken för
att hitta de rätta fiskeplatserna. Dessa märken var oftast kyrkor, större byggnader eller
träd som man utnyttjade som ensmärken.
Här är beskrivningarna för en del fiskeplatser som användes vid Tomtbod och Hus
fiskelägen.
Mällårdi: Gynnar bei Austargrund u sträckar si i nårdaust tills Ronboen kummar letiä
sudar um Tomtbod
Mellanrevet: Börjar vid Austergrund och sträcker sig nordost ut tills Rone kyrka
kommer lite söder om Tomtbod
Leilgrund: Ronboen pa Austargrund, Ojboen pa kvänni pa Groitlingboudd, Närboen
pa Kullä gard.
Lillgrund: Rone kyrka ens med Austergrund, Öja kyrka ens med kvarnen på Grötlingboudd
Klementsvarpu: Ronboen pa Tomtbod, Närboen pa Siglajfs gard. Tie famnar djaupt.
Klements grund: Rone kyrka ens Tomtbod, När kyrka ens Siglajvs gård. Tio famnars
djup.
Luxvarpu: Buss u Stange körkar pa rad u de samme mä När u Lau.
Luxe grund: Burs och Stånga kyrkor ens och det samma med När och Lau
Yttre Britn: Ronboen pa Koggen. Ojboen på sudarändn av Yttarholmen. Närboen u
Lauboen ihop.
Yttre klippkanten: Rone kyrka på ön Koggen. Öja kyrka på södra udden av Rone ytterholme. När och Lau kyrkor i ens.
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Fyrälskarens tio favoritfyrplaster i Sverige
Jan Hopfinger

Jag är en fyrälskare, eller som
mina vänner och kollegor
säger, en fyrnörd. Men skulle
de säga fyrgalning, så skulle
jag ta det som beröm. Sedan
två decennier tillbaka reser
jag till fyrar och fyrplatser och
mitt mål som är att besöka de
100 mest intressanta svenska
fyrarna blir förhoppningsvis
uppfyllt denna sommar.

Kvällsstämning på Svenska Högarnas fyr.

Det hela började under 90-talet. När vädret tillät så begav jag mig till Svenska
Högarna, satt på fyren långa stunder. Där väcktes idén att besöka flera andra fyrar och
fyrplatser. I samma veva kom Magnus Rietz underbara fotobok ”Svenska Fyrar” och
då var jag såld. När jag hunnit bli bekant med fyrarna från Storkläppen till Örskär, då
bytte jag från båt till bil och började resa till fyrplatser runt hela Sverige.
Vad är det som gör en fyrplats till en fyrplats utöver det vanliga:
•
Det skall finnas en vacker och reslig fyr där
•

Man vill kunna se fyren lysa med en fresnellins - släckta torn och fyrar med LED
på altanen ger inte den rätta stämningen. Rotationsfyrar med stora linser får en
klar fördel

•

Fyrplatsen skall gärna ligga på en liten pittoresk ö, där man inte trängs

•

Man kommer upp i fyren

•

Rena turen, på vissa fyrplatser hade jag fantastiskt väder och stämning, på andra
kunde det ha varit regn, mulet och dis och en stressad guide som vill komma
iväg

•

Fyrbesöket skall helt enkelt kännas bra, det skall vara en upplevelse. Så det är
inte en lista över Sveriges mest berömda fyrar utan de fyrplatser som är något
utöver det ordinära.

Till min tio-i-topp lista har jag satt två begränsningar:
•

Det skall gå att komma ut till fyrplatsen utan att riskera livhanken eller
ekonomin.

•

Fyrplatsen skall inte vara ett privat fritidshus.
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Låt oss börja en underbar fyrresa medsols från norr mot väst:

Delad 4:a, utan inbördes rangordning
Pite Rönnskär – den högsta Heidenstammaren

Pite Rönnskär är Sveriges högsta Heidenstamfyr (37 m) och den tredje högsta av
alla fyrar i Sverige. För mig, som liksom Nils Gustaf von Heidenstam är en ingenjör,
är hans vackra, funktionella, estetiska och proportionella fyrbyggnader (som kallas
Heidenstammare) klara favoriteter bland fyrarna.
Pite Rönnskär är Sveriges f.n. enda roterande återtända occasfyr.
På Rönnskär bor man på ett välskött vandrarhem i f.d. Lotshuset som ordnar
transporten och guidar i den höga fyren. Ett café finns på plats sommartid. Går man
runt ön så hejar stugägare glatt på besökarna.

Bergudden – så typiskt norrländskt

Bergudden ligger på Holmön utanför Umeå och
är en fyr som man kommer fram till med bil, om
man är tidig nog (= flera månader i förväg) att
beställa plats på vägverkets färja.
Berguddens fyr ser helt annorlunda ut än alla andra
svenska kustfyrar, i ”Svenska Fyrar” beskrivs den
som ”så typiskt norrländskt”. Det är en träfyr, med
dubbla fyrbelysningar, både 1000W lampa med
2:a ordningens fresnellins och LED på altanen. En
kombination som finns bara på Bergudden. I f.d.
fyrbostäderna finns ett enkelt vandrarhem.
Från Holmön kan man även besöka de numera
släckta fyrarna i närheten: Holmögadd och Stora
Fjäderägg.
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Örskär - ståtligt

Örskär är den ståtliga fyren. Medan de flesta fyrarna
är ritade av praktiska fyringenjörer med hårda
budgetrestriktioner, så är Örskärs fyr ritad av en
slottsarkitekt, Carl Hårleman. Många påstår att den är
Sveriges vackraste.
Örskärs fyr har ingen trappa, det går en gång upp till
toppen. Tanken med gången var att det skulle underlätta
att rulla fotogenfaten upp till lanterninen.
Örskär lyser klart med 1000W lampa, man får komma
upp i fyren och det finns vandrarhem i fyrbostäderna,
som även grejar båtresan till ön.

Långe Jan/Ölands Södra Udde – den högsta
Långe Jan som ligger (eller står, hur gör en fyr?) på
Ölands Södra Udde är Sveriges högsta fyr - att den
även har en tredje ordningens roterande planlins gör
inte saken sämre. På dagtid är det en plats för bekväma
turister med en restaurang, en souvenirbutik och en fyr
öppen för besök.
Fyrälskare besöker Långe Jan även på kvällen, då stället
blir lugnt, den 41,6 meter höga fyren tänds och dess
klara strålar avtecknas i den öländska sommarnatten.
Har man turen att månen stiger upp bakom fyren så blir
fyrupplevelsen fullständig.

När - sagofyren

Tänk dig att du vaknar en kväll, hör vindens sus och
vågornas brus, ser att himmeln är en blandning av rosa
och orange och den nedgående solen kastar gyllene sken
på omgivningarna. Du ser en fyr som är sagoröd med
tre vita bälten och en klar blänk mot havet. Då undrar
du om du hamnade mitt i en saga, en tecknad film eller
drömmer fortfarande. Sanningen är dock ännu bättre,
du är på Närs Fyrplats på Gotlands ostkust. Närs fyr
har en färgkombination som är unik bland de svenska
kustfyrana. Trots att När nås bilvägen så blir ditt sällskap
på kvällen främst kossorna och fåglarna.
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Hoburg - monsterlinsen

Hoburg är med på listan för fyrskenets och linsens skull.
Tillsammans med Kullen har Hoburg den största linsen i
Sverige, tripplerad rund 1:a ordningens rotationslins med
höjden av 2,65 m. Och till skillnad från Kullen, här står
man på altanen ansikte mot ansikte med denna magnifika
monsterlins av finaste franska kristall.
Hoburgs fyr är öppen för besök. Ligger avsides på Gotlands
södra udde så trots att det är en biltillgänglig fyr så är det
ingen större trängsel där. Liksom Långe Jan skall Hoburg
besökas även på kvällen och natten så man kan se linsen
fyllas av ljus och de tre magnifika strålarna svepa över den
gotländska kusten.

Utklippan – en klippa i havet
Utklippans fyr är en äkta Heidenstammare byggd ovanpå en
bastion. Det är den sortens fyrplats som man inte kan låta
bli att älska, en liten ö (egentligen två) eller en stor klippa,
som ligger några distansminuter från de närmaste öarna.
Fyrbostäderna står kvar och ett av uthusen är ombyggt till
ett vandrarhem, som även förmedlar transporten. Det är
en ö där man fortfarande kan drömma sig tillbaka till en
svunnen tid då det var en levande fyrplats.
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Fyren är öppen för besök, men de roterande strålkastarna är släckta sedan några år
tillbaka medan sektorfyren blänker svagt.
På vägen till/från fyrplatsen passerar taxibåten från Tjurkö förbi den plats där U137
gick på grund år 1981, eller som alternativ, förbi den annorlunda fyren ”Godnatt”
utanför Karlskrona.

Silvermedaljörerna
Malören – gästfrihetens ö

Malören är landets nordligaste kustfyr, nästan 20 distansminuter från Kalix. En
planerad kryssning dit med turistbåten, plats bokad ett halvår i förväg, blev inställd
dagen innan resan. För en fyrälskare 100 mil hemifrån var det ett grymt besked.
Rederiet berättade att ett norrländskt par, Hanna och Patrik, nyss hade startat
”Malören Lounge” på ön i f.d. Lotshuset. Patrik var så vänlig och ställde upp på att
köra mig till Malören till en kostnad som knappt motsvarade de många timmarna han
fick lägga på båtkörning efter sin ordinarie arbetsdag.
Malörens Fyr är en vacker fyr, en tidig träkonstruktion av Heidenstam, som så
naturligt harmoniserar med träkapellet och resten av den steniga ön.
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I ”Malören Lounge” har Hanna lyckats få en underbar familjär atmosfär, man känner
sig som hemma. Dessutom när hon fick reda på att jag reser runt för att titta på
fyrar, så ordnade hon med Sjöfartsverket att jag fick komma upp i fyren, som
normalt inte är någon besöksfyr. Inifrån ser fyrens stomme ungefär ut som de senare
fyrkonstruktionerna kända som Heidenstammare.
Det känns att Malören ligger så långt från den moderna världen att den omtalade
norrländska gästvänligheten har överlevt där vilket tillsammans med en underbar
fyrö med en stilren fyr gör att Malören hamnar på min topp tre.

Svenska Högarna – där havet möter land
Svenska Högarna ligger längst ut i Stockholms
skärgård och det är där havet möter land. Fyren
är en Heidenstammare som blinkar med en 40W
lampa. Fyren är öppen för besök så man kan
beundra en 2:a ordningens trumlins (mot havet,
mot skärgården är det 4:e ordningens) på nära håll.
Svenska Högarna ligger långt ut, dit kommer man
på naturens egna villkor, men det brukar anordnas
guidade turer dit varje försommar, så den räknas
som besökbar. Det är också där uppe på fyraltanen
som mitt stora fyrintresse väcktes.
Det är något charmerande med denna fyrö som är
svårt att klä med ord – Svenska Högarna är min
sommarfyrö som jag låter dela silverplatsen med
Malören.
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Segraren
Nidingen – fyrplatsernas konung

Nidingen är en överlägsen etta i denna rankning, den har allt man kan önska sig av
en fyrplats:
•
•
•
•
•
•

Det finns tre fyrar på Nidingen, varav en fullt fungerande rotationsfyr.
De bägge äldre fyrarna är i utmärkt skick, öppna för besökare.
Nidingen är en stämningsfull fyrö mitt i Västerhavet, där fyrentusiaster och
ornitologer blandar sig med alla fåglar som hör till en fyrplats.
Man bor i fyrbostäderna.
Det finns RIB-transport till ön, guidning inkl. fyrplatsens historia ingår i resan.
Dessutom bjöd Nidingen på ett fantastiskt soligt dygn, regnsommaren 2015.
Behöver man önska sig något mer av en fyrplats?

Nidingen är kungen bland våra fyrplatser.
Slutord
Jag hade turen att mitt fyrintresse vaknade så pass tidigt att jag fick uppleva blänk
från Söderarms rotationslins, fick se strålarna från sealed-beam lamporna hos
Almagrundets kassunfyr svepa runt horisonten och höra dieselgeneratorn brumma
i Gustaf Daléns kassunfyr. Allt det är historia nu och borta för alltid. Själv fick jag
aldrig uppleva t.ex. fyrskeppen, gasfyrarna eller roterande strålkastare som det
funnits t.ex. på Utklippan. Så ta chansen att unna dig fyrbesöksveckor på somrarna
för vi är kanske den sista generationen som får uppleva de stora fresnellinserna fyllas
av ljus och dess strålar svepa över natthimmeln. Res till fyrarna nu, så länge det finns
fyrplatser med levande fyrar att uppleva.
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Yttergrunds fyr
Bertil Nordqvist
Vindö 32 S 29, Västerås
då Bengtskärs fyr blev färdig. Fyren står
i östra Bottenhavet på ön Södra Yttergrund nära Sideby i Kristinestads kommun i Österbotten.
Fyren byggdes i stålplåt i Helsingfors
av Brobyggnadsaktiebolaget på Sörnäs
strand. Den monterades sedan ner och
skeppades upp till Österbotten där den
nu står på öns högsta punkt.
Lysvidden är 16 sjömil med fyrkaraktären Long Flash 3 W 30 s. Position:
61° 58,8’ N 21° 17,9’ E

Den 20 juli 2017 kom jag seglande
norrifrån och på långt håll siktades vid
18-tiden en vacker, röd och vit fyr. Det
var Yttergrunds fyr, till god hjälp vid
navigeringen vid denna grunduppfyllda
kust. Efter ett grunt slingrigt inlopp,
öppnar sig utfärdshamnen i en liten lagun med brygga och gott skydd för nästan alla vindar.
Omgivningen på ön runt fyren är trevlig, om än lite igenväxt. Nära fyren finns
ett par hus med gamla fyrvaktarbostäder
och en väldigt fin vedeldad bastu med
två våningar, som bara den är väl värt ett
besök. Tack till hamnfogden Vesa som
gav mig tillfälle att ta ett riktigt skönt
bastubad!
Yttergrunds fyr med sina 43,6 meter
över havet är Nordens näst högsta fyr,
och var till 1906 den högsta i Norden,

Det var Josef Frentz från Frankrike som
installerade Fyrbelysningen. Han hade
några år tidigare varit med och byggt Eiffeltornet. Linsapparaten är tillverkad av
det franska företaget Barbier och består
av två linser ovanpå varandra vilket är
mycket ovanligt. Normalt används bara
den ena, men vid dålig sikt kunde man
tända fotogenlamporna i båda linserna.
Ljuset tändes första gången den 18
september 1892. Från början användes
fotogen och från 1904 med glödnätsbrännare. 1931 ersattes det med Dalénljus. Den 24 september 1991 installerades elektricitet.
Fram till 1800-talets slut var kusten på
mer än 50 sjömil vid Bottenhavets mellersta del, mörk och farlig. Utanför Sideby var faran för grundstötning stor.
Yttergrund blev en av de första fyrarna
i Bottenhavet och tillkom efter många
förlisningar.
Källor:
https://fyr.org/wiki/index.php/
Huvudsida
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Världens äldsta fyr - Herkulestornet
Tomas Åkerlund

Herkulestornet från sydost
I Galiciens huvudstad A Coruña finns en fyr som varit i bruk åtminstone sedan
200-talet e.v.t. Vid foten av den finns ett skulpturfundament med en inskription av
arkitekten Gaius Sevius Lupus som var verksam i Spanien åren 98 - 117 e.Kr. Den
ursprungliga fyren var drygt 30 meter hög och hade en oljelampa av kolossalformat.
Möjligen riktades ljuset med en parabolisk kopparspegel. Romarna som hade erövrat
denna region i Spanien tänkte att detta var jordens slut varför den fick namnet
Finisterra. Kusten är beryktad för dess farlighet och många skeppsvrak och kallas
numer därför Costa da Morte. Julius Caesar kom hit år 62 f.Kr för att han ville ta
kontrollen över metallhandeln till Frankrike, England och Portugal. A Coruña var
redan då en viktig skyddad hamn och ost i inloppet till fjorden Ria da Coruña finns ett

Den ursprungliga fyrens oljelampa.
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De bevarade medeltida utgrävningarna under fyren.
naturligt navigationsmärke i form av en vit klippa Seixo Branco som sedan urminnes
tider använts för angöring. Nu finns där också en ensfyr, Faro de Mera som utmärker
leden. Herkulestornet byggdes väst i inloppet på halvön som skyddar hamnen.
1788 till 1791 renoverades fyren och höjdes till 55 m. Det nuvarande fyrmaskineriet
kom på plats 1805 och krävde en del ombyggnation vilket gav tornets karaktäristiska
topp med en liten spiraltrappa vid sidan av lanterninen vilken också fungerar som
åskledare. Den tidigare konstruktionen hade fått stark kritik och gav inte tillräckligt
ljus. Ljusets höjd över havet är 106 meter och har en räckvidd på 24 M. Till fyren
hör även en stor parabolisk mistlur. Den är numera nedlagd men står kvar som ett
monument strax nedanför tornet.
Det berättas många myter om tornet. En av de viktigaste är historien om när
Herkules efter tre dagars kamp slog ihjäl jätten Gerión och begravde hans skalle
där A Coruña grundades. Detta illustreras i A Coruñas stadsvapen som visar jättens
dödskalle under tornet. En annan är historien om den keltiske ledaren Breogan som
grundade A Coruña (då Brigantia). Han skall även ha byggt ett eget torn från vars
topp man kunde se Irland!
Herkulestornet är ett FN:s världsarv och spanskt nationalmonument och är öppet
alla dagar (fritt inträde måndagar) och på halvön där den ligger finns spektakulära
promenadstigar och en skulpturpark. Man får tyvärr inte komma upp i lanterninen
men i fyren kan det romerska och medeltida murverket inspekteras. I entreplanet
har utgrävningen bevarats och visar bland annat en jättelik oljelampa av sten. Även
ensfyren Faro de Mera på fjordens andra sida är värd en utflykt. Där finns ett litet
museum om naturen, djurlivet och fisket vid kusten.
Tornet har en hemsida med fyllig information på spanska och engelska: Inicio - Torre
de Hércules A Coruña
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Hirsholm en Dansk ”anduvningsfyr”
Marie Tilosius (text och foto där ej annat anges)

Den Danska ögruppen Hirsholmarna ligger 7 km nordost om Fredrikshamn.
Hirsholmarna består av 16 öar och på en av de större, ön Hirsholm, finns
det en fyr. När man rundat Skagen med dess fyr, Skagen Grå, så är detta
den första fyr man möter på östkusten av Jylland.

Hirsholms gamla och nya fyr.
Den första fyren på Hirsholm anlades
1838. Fyren var ett 10 meter högt torn
som var sammanbyggt med fyrbostaden.
Den byggdes på öns högsta punkt, 6 meter över havet.
Hirsholm har varit bebodd sedan
1600-talet. I och med att en stor hamn
anlades 1860-61 ökade öns betydelse
och många fiskare och stenhuggare hittade hit och bosatte sig. Med den ökande
trafiken till sjöss kom också många lotsar att bo på ön. Samhället på Hirsholm
växte, runt 1860 hade ön som mest c:a
225 invånare och där fanns bl.a. skola,
kyrka och en krog.
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Den gamla fyren, som fortfarande finns
kvar, blev 1887 ersatt med en ny fyr.
Den nya fyren är ett 27 meter högt torn
byggt i granit från ön. Fyren har en första
ordningens lins och har tre blänk var 30
sekund. Fyren är av typ angöringsfyr, på
danska anduvningsfyr.
Ön hade sin storhetstid i slutet av
1800-talet innan en stor hamn byggdes i
Fredrikshamn och fiskarna flyttade över
dit. Stenhuggarna slutade bryta sten då
det blivit allt svårare att komma åt stenen. En stor del av ön hade p.g.a. stenbrytningen blivit 2 meter lägre.
Krogen stängde 1905, lotsen slutade
1916 och kyrkan, från 1641, slutade som
självständig sockenkyrka 1921, men den
används än idag vid speciella tillfällen.
Skolan slutade 1970 och postbåten slutade också gå.
1996 blev fyren automatiserad. Idag
bor det ingen året runt på ön. Under

Den f.d. krogen och skolan.

Hirsholms fyrby.
sommaren bor det sommargäster och
tillsyningsman/ornitologer på ön.
Hamnen är idag en gästhamn för fritidsbåtar. Vissa dagar går en turbåt Seadog från Fredrikshamn till ön. Denna båt
är subventionerad av Danska Naturstyrelsen som har tillsynen av ön. Omkring
8000 personer besöker ön varje år.
Ön som är lummig har ett rikt fågelliv med bl.a. häckande råkor, måsar, tärnor och speciellt tobisgrisslor, på dansk
Tejst. Ön är sedan 1938 ett skyddat naturreservat

Det gamla lotstornet utgör idag en bra
utsiktsplats att studera speciellt måsfåglarnas häckning. Från den stora fyren kan
man från ovan se råkornas bon i träden.
Går man i byn så ser man måsar som
häckar på stengärdsgårdarna m.m.
De dagar som Seadog kör ut till ön
så är det normalt möjligt att få gå upp i
den stora fyren. På ön finns toaletter och
informationstavlor.
Vi var några fyrvänner som gjorde en
resa ut till ön den 18 maj 2019. Jag rekommenderar verkligen ett besök!

Gamla lotsutkiken.

Första ordningens lins. Foto: Göran Sernbo
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Akaroa Head Lighthouse
Anders Norman
Akaroa-fyren låg på halvön Banks i den östra delen av Akaroa Bay, Nya Zeeland.

Under en rekognosering år 1874 ombord på fartyget Luna valde mariningenjör John
Blackett och kapten Robert Johnson Akaroa Heads som en möjlig plats för en fyr (se
karta). Det förekom vid denna tid en riklig utforsling av timmer från Nya Zeeland
och Akaroa ansågs troligtvis vara en stor hamn eller till och med en viktig marinbas.
Området runt halvön Banks var också känt för sina många skeppsvrak eftersom minst
25 fartyg redan hade gått under där. Det första noterade var fartyget Atlantic som
gick under 1839, dock lyckligtvis utan att någon förolyckades.
Den 21 januari 1875 valdes Akaroa Heads som lämplig fyrplats. Två år senare, i mars
1877, markerade mariningenjören platsen och linsen beställdes från Europa.
Nya Zeelands regering ville ursprungligen att byggkostnaderna skulle delas med
Canterburys provinsråd. Provinsrådet avböjde att ge några pengar för projektet, men
innan ytterligare förhandlingar kunde genomföras upplöstes provinsregeringarna
under lagen om avskaffande av provinser från 1876. Därav fick Nya Zeelands regering
ta de fulla byggkostnaderna för fyren, 7150 £. 6s.
Fyren designades av John Blackett. Byggandet påbörjades 23 april 1878 på en tomt
strax öster om ett litet inlopp som heter Haylocks. Först sprängdes en väg ur fast berg
upp till fyrplatsen. Vägen, 500 meter lång, tog 10 månader att bygga.
Den 21 februari 1879 byggdes en provisorisk kaj och en lyftkran av kauritimmer för
att lossa förnödenheter. Kranen stod 70 fot (21 m) över högvattenlinjen. Därefter,
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Karta över South Island med Akaroa söder om staden Christchurch på ostkusten.

Akaroa Head Lighthouse
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Fyrtornet är en sexsidig viktoriansk träkonstruktion med fyra nivåer.
den 7 mars 1879 påbörjade Black Brothers montering av träfyrkonstruktionen. Fyren
hade gjorts monteringsfärdig i England och skickats till Nya Zeeland ombord på
fartyget Hertigen av Argyle.
Linsen tillverkades i Frankrike. Mekanismen, d.v.s. urverket, tillverkades i Skottland.
På grund av de ibland hårda sydliga vindarna gick uppförandet långsamt och en
storm förstörde helt en halvfärdig stående konstruktion. I en annan storm den 30
mars 1879 hittades byggnadsövervakaren, herr William Black, tragiskt död på vägen
mellan fyren och Akaroa-byn dit han tagit sig med häst.
Tornet är en sexsidig viktoriansk konstruktion med fyra nivåer: 12,5 meter hög och
5,49 meter bred vid basen. Ramen är av australisk lövved med foder och ytterpanel
i Kaurivirke. Väggarna är dubblerade med ett mellanrum fyllt med ballast för att
tynga konstruktionen, vilket förhindrar att den blåser bort från klippan. Kupolen är
av koppar och flaggstången är gjord av Oregon Pine timmer.
Ljuset tändes första gången den 1 januari 1880 och stod 270 meter över havet.
Ljuset var ett andra ordningens dioptriskt holofotiskt roterande ljus, handgjort i
Frankrike och designat av Augustin
Fresnel, en fransk fysiker och fyringenjör. Linsen, som är över 2 meter
hög och 1,5 meter i diameter, roteras
av urverk och detta driver 8 prismor
runt en central oljebrännande veke.
Linsen roterade på 80 sekunder, vilket gav en periodicitet på 10 sekunder till blixtarna som var synliga 23
miles (20 nautiska mil).
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De två första fyrvaktarna var Alexander Parks (fyrmästare) och Martin Nelson (assistentvaktare) och de bemannade fyren och arbetade fyra timmars skift.
Under de första åren var Akaroa Heads en av de minst populära stationerna för fyrvaktare och kallades ofta ”straff”-stationen (jämför Ölands Södra Grund). Kommunikationen med Akaroa-byn var också ett problem tills en telefon installerades den
27 februari 1885. Stationen var också en Lloyds signalstation och när fartyg angjorde
kusten begärde de att deras ägare eller agenter skulle meddelas. Innan telefonen installerades betydde detta att assistenten var tvungen att gå 10 km till Akaroa-byn för
att använda telefonen. En annan händelse som förbättrade stationens liv inträffade
också i mars 1885. Stationen fick sin första häst. Hon fick namnet Polly.
Från 1907 till 1977 hade man ansvaret också för att väderrapporter skickades fyra
gånger om dagen till Nya Zeelands meteorologiska tjänst. Totalt var det mer än
80000 väderrapporter som skickades under 70-årsperioden.
Fyren använde ursprungligen ett vätskebrännare/fotogensystem, men 1917 installerades en ”Chand” fotogenbrännare.
•

1935 installerades en fotogendriven generator och man kunde avveckla klockmekanismen.

•

1951 byggdes ett nytt generatorhus för en dieseldriven generator. Ett 1000 watt
elektriskt system med en effekt på en miljon candela installerades. Något senare
anslöts fyren till elnätet.

•

Fyrmästarens hus brann ner under en natt 1952. 1960 togs assistentens hus bort.

•

1977 drogs den sista fyrbemanningen ner och den gamla fyren släcktes och ersattes med en enkel fyr på betongsockel som var automatiserad.

Följande år bildades ett fyrsällskap för bevarandet av fyren i Akaroa och i slutet av
året delades träkonstruktionen i tre delar och manövrerades ner över den branta
och smala fyrvägen till Akaroa-byn. Fyren återmonterades vid vattnet vid Cemetery Point. Den
ursprungliga belysningsutrustningen, som hade
räddats innan tornet flyttades, installerades sedan
på nytt. Restaureringen avslutades den 4 oktober
1980.
Idag kan man studera fyren på söndagar mellan 11
och 14 samt då kryssningsfartygen gästar redden
utanför.

Den nya fyren är av en enklare modell,
en lykta på ett betongfundament.
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Årets VIPP 2020

Till Föreningen Sandhammarens Fyrplats
						
Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet
har beslutat tilldela
Föreningen Sandhammarens Fyrplats

Årets VIPP 2020
Priset utdelas årligen till enskild person, myndighet, förening eller företag som gjort en
betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1.
Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:
”Den ideella Föreningen Sandhammarens Fyrplats bildades 2009 av lokala fyrentusiaster under ledning av Berny Perzon och Arne Nilsson. Föreningens syfte är att
dokumentera, återskapa och bevara Sandhammarens fyrplats med livräddningsstationen i sin helhet i så ursprungligt skick som möjligt samt att informera om och visa
fyrplatsen och dess olika anordningar.
Man började sitt arbete genom att röja upp hela området. De fick också tillstånd av
ägaren Sjöfartsverket att hålla fyren öppen och visa den för allmänheten från 2011.
Delar av det gamla maskinhuset rustades upp och används nu som expedition.
En modell av fyren i skala 1:10 byggdes och monterades upp på platsen för den
bortflyttade norra fyren. En gammal signalkanon reparerades och en lavett till den
byggdes. De övertalade länsstyrelsen att röja mängder av träd så att sikten från
fyren öppnades. Från 2016 hyr föreningen maskinhuset och 2017 påbörjades en
totalrenovering. En utmärkt hemsida finns på: www.sandhammarensfyrplats.nu.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Föreningen Sandhammarens Fyrplats
”Årets VIPP 2020” visa sin uppskattning och uttrycka sitt varma tack till föreningen
och dess medlemmar för att de genom sitt långvariga och idoga arbete har underhållit och utvecklat Sandhammarens fyrplats samt visar och har skapat ett välbesökt
betydelsefullt maritimt kulturminne.”
Göteborg den 21 mars 2020
Esbjörn Hillberg
Ordförande
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Statuter för

Svenska Fyrsällskapets utmärkelse ÅRETS VIPP
Utmärkelsen ”Årets VIPP” (Very Important Pharos Person) utdelas årligen till enskild
person, myndighet, förening eller företag som gjort en betydande insats på ett eller
flera av de områden som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1, vilken
uttrycker sällskapets ändamål:
•

Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp
och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen.

•

Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.

•

I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter
verka för att händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.

•

Initiera och utveckla kontakter med samt samarbeta med svenska och utländska
fyrföreningar, myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer med
intresse för ovanstående områden.

Förslag till kandidat till priset lämnas till någon i Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet.
Styrelsen beslutar vem som skall tilldelas priset. Finner styrelsen att ingen lämplig
kandidat finns föreslagen skall priset inte utdelas. Styrelsen skall lämna en motivation
till sitt val av pristagare och priset skall utdelas vid årsmöte eller annat lämpligt möte.
Priset Årets VIPP utgörs av en modell av en VIPP-fyr som är byggd av modellbyggare
Stefan Bruhn på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. På basen av denna är monterat en
silverplakett på vilken det är ingraverat ”Årets VIPP xxxx” och på raden under denna
text namnet på den som har tilldelats VIPP-en.
Årets VIPP har hittills delats ut till:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Leif Lehmann
Anders Lindström
Dan Thunman
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Harry Sellmann
Fyrens Vänner Nordkoster samt
Pite-Rönnskärs stugägarförening
Magnus Rietz
Pater Nosters Vänner
Marianne Brus
Lungö samt Stavik fyrplatser
med dess ägarfamiljer

2011 Maria och Leif Elsby
2012 Bertil Östling
2013 Johnny Söderlund
2014 Föreningen Väderöbod
2015 Söderarm med Anngret Andersson
2016 Mariestads Fyrsällskap
2017 Jan Ströberg
2018 Bengt Wall
2019 Garpens Vänner
2020 Föreningen Sandhammarens
Fyrplats
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Svartklubben 200 år
Lars Nylén

Svartklubbens fyr vid midnatt, juli 2007.

Foto: Lars Nylén

I 1872 års Beskrifning öfver svenska fyrarne får vi om Svartklubben bland
annat veta: Fyrtornet står på sydöstra sidan af skäret Svartklubben, liggande
ytterst vid inloppet från Ålands haf till farleden genom Öregrunds skärgård
åt Grepen. Lotsar uppassa på fyrplatsen, och hissad signal, svart kula med
hvitt bälte, tillkännagifver, att lots finnes att tillgå. Fyrtornet byggdes åren
1819 och 1820 för täckt fyring med stenkol.
Öregrundsleden viktig för de uppländska bruken
Den gamla segelleden från Östersjön och Ålands hav och norrut mot Öregrund och
Grepen gick in mellan öarna Svartklubben i väster och Måssten strax öster därom. På
båda skären hade man uppfört kasar för att underlätta de seglandes angöring.
Utskeppningen av stångjärn från de uppländska bruken gav upphov till en omfattande sjöfart i detta järnets skärgård där malm också brutits på en rad öar. Förutom
den stora segelleden förbi Svartklubben och Öregrund fanns leder från sjön in i Edeboviken där Skebobruk hade sin hamn och till Harg med knytning till Gimo bruk.
Transittrafiken mellan Östersjön och Bottenhavet omfattade vid mitten och slutet
av 1800-talet en stor virkesexport från Norrland till England och hamnar på kontinenten.
Det var lämpligt för lotsarna att möta upp ankommande fartyg och lämna fartyg
i sjön sydost om Singö. Segelleden öster om Singö upp mot Öregrund och in på
Singöfjärden var inte alldeles lättnavigerad särskilt inte på den tiden fartygen drevs av
vinden och navigationshjälpmedlen var mer avsedda för segling i öppen sjö.
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Senvinterdag vid Ålands hav och Svartklubben, mars 2010.
Bebyggelsen är sig lik de senaste 70-talet år.

Foto: Lars Nylén

Därför förordnades år 1753 tre lotsar som skulle ha uppassning från Måssten vid
ledens början. Lotsarna skulle med utgångspunkt på det karga Måssten i det yttersta
havsbandet ha utkik och passa upp på ankommande fartyg. Men, de ankommande
skepparna å sin sida var inte alltid särskilt intresserade att betala några lotsavgifter. De
ville klara sig själva och helst inte alls tvingas in via Öregrund, utan segla raka vägen
mellan Ålands hav och Bottenhavet.
Lotsuppsyningsmannen Falken i Öregrund rapporterade i juni 1756 om en särskilt
allvarlig händelse som drabbade en av hans lotsar: ”Nordman hade för en tid sedan
så när omkommit sedan båten emot Skieppet kantrade och han 3:ne gånger blifwit nederkastad af kiöhlen medelst Engelske skieppare Reves oförsigtighet eller snarare sagdt
arghet.”
Första fyren vid Ålands hav
På Måssten hade lotsarna fått bygga sin egen vaktstuga, staten var inte beredd att
bistå med medel trots flera framstötar. Men år 1815 började det hända andra saker.
Förvaltningen av sjöärenden inledde förstudier för en ny inseglingsfyr. På både Måssten och Svartklubben på andra sidan farleden fanns en spirbåk och båda skären
övervägdes. Förslaget blev att den nya fyren skulle uppföras på Svartklubben. 1817
upprättades arrendekontrakt med Backby och Tranviks byamän på Singö. Arkitekten
vid Överintendentsämbetet Axel Almfelt fick i uppdrag att rita en fyr som skulle vara
40 fot hög från grunden och för fyring tillämpa Löwenörns principer, d.v.s. en stenkolsfyr med lanternin. Senare upprättades liknande ritningar av arkitekterna Jacob W
Gees och Fredrik S Silverstolpe.
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Svartklubben blev den första fyren vid
Ålands hav. Därefter byggdes Understen
(1848) och på finsk/ryska sidan Sälskär
(1868) och på svensk/finska/ryska sidan
Märket (1885).

Svartklubben mot sydost omkring är 1900.
Här har fyrtornet det röda bältet som det
fick år 1867. Till höger om fyren syns
klockstapeln med mistklockan från 1869.

Det var svårt att finna någon som var
intresserad att ta sig an byggandet av
Svartklubben så byggstarten drog ut på
tiden. Till slut åtog sig rådmannen Ytterbom i Sundsvall att bygga fyren. Sten
bröts på platsen. Tegel togs från tegelbruket i Backby på Singö och forslades
ut när isen låg. Ytterbom byggde även
en stenkolsbod av timmer, ett bostadshus för fyrvaktaren och hans familj och
uthus.

I augusti 1820 överlämnades ansvaret för fyren till den förste fyrmästaren Johan Englund och hans åländska hustru Anna Mattsdotter. Det naturliga var nu att även lotsarna skulle förlägga sin uppassning till Svartklubben. Men, det skulle dröja till 1833
innan Lotsväsendet byggde en liten vaktstuga på 7 x 7 fot med plats för tre sängar. År
1925 hade den lilla vaktstugan växt till en större stuga i ett och ett halvt plan.
År 1855 lät Lotsverket bygga ett nytt bostadshus till fyrmästaren Pehr Larsson Modin och hans familj. Fyrtornet kläddes samma år med eldfast tegel som putsades och
1862 byttes lanterninen ut mot en lanternin från en av Nordkosters fyrar.
Vid en lotsvisitation 1867 rapporterades om fyrmästare Modins arbete: ”Svartklubbens fyrplats som för tio år sedan var ett fullkomligt stenrös, har genom fyrmästarens
outtröttliga nit och gjorda uppoffringar blivit en uppodlad mark. Åtskilliga planteringar
äro här gjorda och dessa omhägnade med stenmurar.”
För att bättre synas dagtid fick Svartklubben 1867 tillsammans med ett antal andra
fyrar två röda bälten, ett under lanterninen och ett mitt på fyrtornet.
På 1890-talet genomfördes en rad förändringar på Svartklubben. Ett nytt kombinerat
uthus och ladugård (1891) och en ny fyrvaktarbostad (1896) byggdes. Direkt från
den stora konst- och industriutställningen på Djurgården 1897 kom en ny linsapparat av fjärde ordningen med tillhörande lanternin. År 1916 putsades fyrtornet om
och fick dagens utseende. De röda bältena försvann och fyrtornets övre del målades
svart. Lotsarna uppförde för sina personliga behov egna stugor på ön. När det bodde
som flest familjer på ön fanns här under några år också en lotsbarnsskola.
En god känning för postroddarna
Under segelfartygsepoken var det stopp i sjöfarten när isen lade sig i Ålands hav. Men
kommunikationerna mellan Åland och Singöområdet fortsatte. Inte minst gällde det
postföringen över Ålands hav. Havspostfärjan mellan Eckerö och Grisslehamn skulle
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Beredskapstider på Svartklubben.
upprätthållas även vintertid, med små isbåtar om isen var uppbruten och inte bar
häst och släde. Då hände det många gånger att postförarna i drivande is och snöstorm
sökte sig iland uppe vid Svartklubben. Det ovanligt knubbiga fyrtornet var då till stor
nytta och från fyrfolket kunde livsviktig hjälp finnas att få.
Det hände exempelvis en postrote på nyåret 1870. Med sex hästar sökte sig postförarna över mot rikssvenska sidan. Som så många gånger förr hade de pejling på
Svartklubbens fyr och sökte sig ditåt. Där skruvade isen upp sig över hällarna men
postförarna och hästarna lyckades ändå ta sig upp på Svartklubben och fortsätta med
posten till Grisslehamn.
I mars året därpå var man också på väg mot Roslagskusten, ett slädparti dragna av sex
hästar. ”Nu vände vi våra hästar undan vinden och togo kurs nordväst till Svartklubben.
Stormen tilltog, bakom oss sprack hafvet med ett dån som om tusen kanonskott strukit
över isen och allt som vi körde gick det likt dyningar under oss. När vi kommo till Svartklubben gick isen upp på land som ett kvarnhjul och då beslöto vi att lemna hästarna åt
sitt öde och gå iland på isbråtena. Men en af kamraterna, Anders Andersson från Pellas,
utsåg en annan väg och vi kommo öfver ett svarf, där hästarna plumsade, så att endast
öronen syntes och fingo en liten berghäll under fötterna.” De kom iland på Måssten och
sökte sig sen vidare över isen till Svartklubben där fyrpersonalen hjälpte dem iland
och tog väl hand om ålänningarna.
Beredskapstider
I örlogstider var Måssten och Svartklubben vid fronten. Den 3 augusti 1716 gjorde
ryska galärer en rekognoseringsräd mot Roslagskusten och tog bland annat 25 fångar
på Måssten, främst fiskare från Östhammar. Det var en varning inför det som kom
sommaren 1719 då ostkusten brändes och härjades av ryssarna mellan Gävle och
Norrköping. Det var en storbrand det!
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Tyska trupptransportfartyget Neidenfels
passerar Svartklubben i augusti 1942 på
väg från Oslo till Jakobstad i Finland.
Från Svartklubben gick fartyget vidare i
konvoj Öregrundsleden norrut.

Fartygskonvoj utanför Svartklubben 1942.
I förgrunden splitterskydd som iordningställdes under andra världskriget.

I mars 1809 var Sverige återigen i krig med Ryssland. Under ledning av generalen
Georg Carl von Döbeln retirerade den hårt sargade Ålandsfördelningen på c:a 5250
man och flyende civilbefolkning i snöyra, starkt nedsatt sikt och stark köld över det
frusna Ålands hav från Eckerö till Grisslehamn. Omkring 1750 soldater och även
civila omkom under ismarschen. Sverige fick då gemensam landgräns med Ryssland
på fyrön Märket inom synhåll från Måssten och Svartklubben.
Under första världskriget mobiliserades landstormen för att försvara bland annat Roslagskusten. Under mellankrigsåren byggdes det fasta kustartilleriet ut i Stockholms
skärgård. Man byggde nedsprängt i de yttersta skären ett sjöfrontsartilleri som skulle
bilda ett lås i Ålands hav och förhindra fartyg att ta sig igenom Södra Kvarken. Mineringar lades ut i havsområdet utanför Singö.
På Svartklubben uppfördes militärbaracker för att hysa Detachement Singö. Särskilda krigsleder ökade kraven på lotsning och handelssjöfarten var hänvisad till den
inre skärgårdsleden mellan Svartklubben och Öregrund. Fartygen kom i konvoj och
örlogsflottans Stockholmseskader eskorterade handelsfartygen mellan Svartklubben
och Arholma. Förutom mineringarna och drivande minor hotade främmande ubåtar
i havet utanför Svartklubben. Liksom under första världskriget kunde lotsarna och
fyrpersonalen på Svartklubben följa världspolitiken från första parkett.
Hösten 2006 upptäckte ett privat sökteam den ryska ubåten SC 305 på botten strax
söder om Svartklubben. Ubåten hade den 5 november 1942 beskjutit en fartygskonvoj i området. Följande natt påträffades den av en finsk ubåt som till slut med berått
mod rammade ryssen som sjönk med man och allt på c:a 130 meters djup.
Avbemannad men lyser
År 1960 flyttade lotsarna iland sin station till ett nytt hus på Kalvskäret dit en ny
bilväg dragits. Sedan februari 1961 är Svartklubbens fyr elektrifierad, automatiserad
och helt avbemannad. Men fyren fortsätter alltjämt att lysa och vägleda alla dem som
färdas på sjöhavet. Nu har den lyst i 200 år.
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Dagens optik och fyrapparat, november 2019.

Foto: Lars Nylén

Svartklubben 200 år kommer att firas lördagen den 15 augusti 2020.

Svartklubben - fyrfakta
1820

Stenkolsfyren tänds första gången.

1842

Byggs om för en stillastående spegelapparat med nio rovoljelampor med
mässingsspeglar.

1849

Fyren får roterande spegelapparat.

1869

Byggs klockstapel med mistklocka.

1875

Rovoljelampan ersätts med fotogenlampa.

1888

Motordriven mistlur monteras i fyrtornet.

1897-98 Ny linsanordning och lanternin.
1925

Stora ombyggnader av fyrpersonalens hus.

1960

Ny lotsstation byggs på Kalvskäret.

1961

Elektrifiering, automatisering och avbemanning.

Om Svartklubben kan man läsa i
•
•
•

Blänket 2007:4, 2011:3, 2012:2 och 2018:2.
Årsskriften Rospiggen 2010, 2012 och 2013.
Fyrhandboken.
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Minnen från Stora Fjäderägg
Jan Sjöstedt

Stora Fjäderägg

Foto: Esbjörn Hillberg

Den 1 juli 1945 tillträdde min far Helge
Sjöstedt sin anställning som fyrvaktare
på Stora Fjäderägg. Jag var då 4 ½ år och
vi kom närmast från Ölands Södra Udde
där min far varit fyrbiträde.
Vi anlände till fyrplatsen med lotsångaren Gävle och hade åkt längs den
svenska kusten från Kalmar med olika
tjänstefartyg. Vädret var lugnt och personalen på Stora Fjäderägg hämtade oss
i motorbåt för vidare transport in till ön.
Mina minnen från sommaren 1945
är få. Från personalbostäderna gick en
plankgång ner till båthamnen, som användes för att transportera/rulla fotogenfat upp till fyren. Som barn lekte jag
med min leksaksbåt genom att “köra”
den mellan de två plankorna. Vid ett besök av lotsdirektören minns jag att båten

44

havererade p.g.a. att någon vuxen trampade på den, så att det bara blev flisor
kvar. Minns inte om jag fick någon ursäkt eller liknande; men jag minns händelsen!!
Fyrmästarfamiljen Lindqvist hade
många barn, men de var äldre än jag
och gick i skolan under terminerna, så
det var under sommarloven som de var
på ön. Även fyrbiträdesfamiljen hade en
son som var äldre än jag. Som sällskap
till mig skaffade mina föräldrar en katt
från Holmön.
På vårvintern besöktes ön av säljägare från Holmön och deras stuga med
en stor öppen spis och en gryta som
hängde ovanför elden med blöta kläder
som hängde på tork kring elden minns
jag. Även sälskinnen som spändes upp
på stugans väggar har jag minne av och
att skinnen efterlämnade en inpregnerad profil av sältran där sälskinnet suttit.
De vuxna berättade att en raggsocka en
gång ramlat i “soppagrytan” - förmodligen kokt på sälkött. Sockan plockades
upp ur grytan med repliken “Hä e bare
en stromp” och hängdes tillbaks på torklinan utan vidare krusiduller.
En händelse, som jag inte kan datera
var när delar av fyrpersonalen skulle ta
sig till Holmön på en förrädisk is för att
proviantera. Havsisen var vid detta tillfälle “seg” och de som stod på ön kunde
ömsom se att personerna försvann i isvågdalarna för att bli synliga igen när de
var på isvågtopparna. Om de hade någon
liten jolle som livförsäkring eller om de
enbart åkte skidor vet jag inte. En annan
vinterupplevelse var när min far drabbades av njursten och hämtades med häst

och rissla för att komma in till Umeå
lasarett.
Vår katt blev en gång uppskrämd i
ett av de fåtaliga träden på ön och uthärdade en kall vinternatt i snöstorm. Nästa
morgon gick min far ut och letade efter
katten. Den var då helt stelfrusen och
“dråsade” ner från granen som den tagit
sin tillflykt till. Lite ljummen gräddmjölk fick livsandarna att återvända.
Tullare från Holmön kom en vinter
ut till oss efter larm om att en ung finländsk man varit på fastlandet och handlat förnödenheter. Han hade åkt skidor
på isen från Wasa till Sävar och var nu
på hemväg med ryggsäcken full av begärlig proviant. Han blev iakttagen från
fyrplatsen och tullarna försökte skida
ifatt honom, men inte förrän deras hund
hunnit ikapp honom stannade han. Man
hängde på honom ytterligare en ryggsäck för att han inte skulle kunna åka
ifrån dem.
Den unge mannen med åtföljande tullare kom in till oss och han fick
plocka ut det han handlat ur sin ryggsäck. Det var kaffe, socker, mjöl, sytråd
och tyg och diverse andra nyttigheter.
Han skulle enligt egen utsaga hem och
gifta sig och förnödenheterna skulle vara
till bröllopet.
Jag har försökt ta reda på vad som
hände med honom, vilket straff han fick,
men jag lyckades aldrig få någon klarhet.
Jag klandrar inte tullarna för deras insats
de gjorde ju bara sitt jobb, men med vetskap om vad dagens smugglare har för
sig så kan man känna för den unge mannen.
Ett annat besök från vårt grannland i
öst skedde per motorbåt troligtvis sommaren 1946. I hamnen låg också fyrpersonalens båtar. Den finska motorbåten
sades ha fått en “krokig” propelleraxel
och nu knackade man på den med ham-

mare för att räta ut den. När de åkte ut
från hamnen kollade fyrpersonalen sina
båtar bl.a.fyrmästare Lindqvists motorbåt. Då uppdagades att magneten till
motorn hade fått förflyttning. Stor aktivitet bland fyrpersonalen!! Jag tror
att man t.o.m. sköt med mausergevär
framför den finska båten för att få den
att vända. Men varningsskotten gav inget
resultat.
Sommaren 1946 fick min far beskedet att han blivit fyrmästare på Lungö
fyr utanför Härnösand. En av fyrmästare
Lindqvists pojkar kom till fyrbyggnaden
där jag och min far befann oss och meddelade oss nyheten. Gissa om det var
med stolta steg som 5-åringen hoppade
framför sin far. I februari 1947 åkte vi
över isen med hästskjuts till Umeå för
att fortsätta med tåg till Härnösand. Katten Nalle följde givetvis med i sin margarinkartong och fortsatte att vara den
ensamma pojkens sällskap på Lungön.
Detta är vad jag för stunden kommer
ihåg av min vistelse på Stora Fjäderägg.

Helge Emanuel Sjöstedt förde traditionen vidare från en fyrsläkt där farfar, far,
farbror och bröder varit fyrmästare.
Helge föddes år 1900 på Holmön och
avled julafton 1967 i Kalmar.

45

Bok- och utställningstips
The British Lighthouse Trail - A Regional Guide
av Sarah Kerr

Fyrar har använts som navigationshjälpmedel sedan århundraden. Men hur många och vilka är de i Storbritanien och är det
möjligt att besöka dem alla? The British Lighthouse Trail är den
enda boken i sitt slag där alla fyrar i Skottland, England, Wales,
Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna är beskrivna och också
försedda med råd om hur man tar sig till dem.
Författaren bestämde sig 2012 för att besöka alla fyrar utefter
kusterna och fann då att det fanns många flera än hon förmodat. Över 600 fyrar har ingående beskrivits. Boken är en
oöverträffad guide för den som vill besöka Storbritaniens fyrar.
Boken är tryckt på Whittles Publishing i Skottland och utkom i september 2019. Den är på engelska, 320 sidor i formatet 216x138 mm, med
mjuka pärmar och innehåller 490 färgbilder och 26 kartor. ISBN 978-184995-440-2.
Boken kan köpas från t.ex. Bokus för 210:- med fri frakt.
						Insänt av Kurt Karlsson

Sommarutställning med fyrakvareller
Vår medlem Jörgen Carlsson, akvarellmålare
med fyrar, fyrskepp och sjöfart som motiv, kommer i sommar att ha två utställningar med fyrakvareller.
Utställningarna går dels av stapeln i Öregrund/
Sjöboden Ekan den 20-26 juli och dels på Arholma Båk från midsommar till mitten av augusti. Öppettiderna kommer att finnas på Jörgens hemsida snits.dinstudio.se.

Simpnäsklubb
På hemsidan kan du också se många av hans vackra fyrmålningar. Marianne Brus, vår
enda kvinnliga fyrmästare, har varit Jörgens mentor.
						Maria Elsby
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Nyheter! Vi ändrar våra rutiner!
Använd alltid Bankgiro för betalningar till oss
Svenska Fyrsällskapet växer! Vi förenklar vår administration!
Vi går helt över till att använda Bankgiro för alla inbetalningar och slutar använda
Plusgiro.
För att ta hand om alla inbetalningar har vi nu två Bankgirokonton nämligen:

5401-9344 Endast för medlemsavgifter

Alla medlemmar får en faktura på årets medlemsavgift tillsammans med Blänket
i januari. Den som ansöker om att bli ny medlem får en faktura med e-mail/post.
En påminnelsefaktura sänds till de som glömt att betala sin medlemsavgift. På alla
fakturor finns ett unikt OCR-nummer som måste anges på betalning.

5441-3174 För allt annat

Som köp av saker, gåvor, betalning av utflykt/möten, etc. Skriv vad du betalar för.

Tack för att du hjälper oss att få en enklare administration.
						Styrelsen

Påminnelse Årsavgift 2020
Det är flera som ännu inte har betalat sin årsavgift för 2020. Vi hoppas att ni
genom denna påminnelse gör det snarast. För de som inte betalar sin avgift är
detta nummer av Blänket det sista numret man får.
Årsavgiften betalas numera in på vårt nya Bankgiro-konto nr 5401 – 9344 som
endast används när man betalar sin årsavgift. För att du skall kunna betala och
vi identifiera din betalning måste du ange det unika OCR/Referensnr som fanns
på den talong som du fick i januari. Om du saknar detta nummer eller vill sluta
som medlem maila medlem@fyr.org eller ring 08-710 3333. Alternativt betala
på vårt andra Bankgiro konto 5441-3174 och ange namn och fullständig adress
.
De som bor i Sverige betalar för: enskild medlem 200:-, institution/förening
250:- och företag 1000:-. De som bor utomlands måste dessutom addera 100:(extra porto) till beloppen ovan.
Ni får gärna betala via: IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818 och
Bic/Swift-code: HANDSESS.
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav.
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla.
Om du vill bli medlem skall du gå in på www.fyr.org och fylla i
”Medlemsansökan” som du finner under ”Bli medlem” alternativt maila oss på
medlem@fyr.org eller ring oss på tel 08-710 3333. Därefter sänder vi en faktura
till dig där det står ditt OCR/referensnummer. Inbetalning görs på bankgiro nr
5401-9344. Skriv även ditt OCR/referensnummer på inbetalningen. Årsavgift för
enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 250:-. Majoriteten
av medlemmarna är enskilda personer intresserade av fyrar och fyrhistoria.
Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra gånger
per år. Tidningen är fylld med många intressanta och rikt illustrerade artiklar och
nyheter om våra fyrar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste
numret innehållande verksamhetsberättelse, etc.
Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också kan
läsa om på vår hemsida www.fyr.org.
						Esbjörn Hillberg

Hur gör man för att få en artikel publicerad i Blänket?
Jo, du kontaktar redaktören (kontaktuppgifterna står på omslagets insida) via brev,
telefon eller mail. Manuskripten kan vara i elektronisk form eller handskrivna.
Det gör inget om det finns stavfel eller att grammatiken haltar något. Det ordnar
sig, huvudsaken är innehållet. Artiklar i elektronisk form skall lämnas som

icke låsta Word-filer. Eventuella bilder skickas separat antingen som
papperskopior (som Du får tillbaka efter skanning) eller som jpg-filer.
Bilderna måste ha en upplösning som är godtagbar för tryckning, c:a 300 dpi.
Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. Då artikeln accepterats
startar en brev-/mailväxling till dess att vi båda är nöjda med resultatet.
Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna hålls. Tro det eller ej men
varje tidning innebär flera månaders arbete innan den går i tryck.
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
						Maria Elsby
						Redaktör
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Klubbmärken, tröjor, m.m.
Du kan beställa nedanstående artiklar genom att kontakta Ulla Hillberg på email:
ulla@hillberg.com alt. tel. 031-972148. Betala sedan in pengarna på vårt Bankgiro
5441-3174 och skriv på talongen vad du beställt. Porto inom Sverige är inkluderat i
alla priser men för endast ett exemplar per artikel.

Om fyrar - de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 110:- (til�läggsporto utrikes 40:-)

Fyrkortlek svenska fyrar, 52+3 kort, pris 55:-, (tilläggsporto utrikes 10:- )
Klubbnål i emalj med logo, 45:- (tilläggsporto utrikes 10:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 55:- (tilläggsporto utrikes 10:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo, 25:- (tilläggsporto

utrikes 10:- )

Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 25:- för alla 6 (tilläggsporto

utrikes 10:-)

Keps, marinblå, broderad logo, 165:- (tilläggsporto utrikes 15:-)
T-shirt, vit, transfer logo vänster arm, dam (XL, XXL), herr (S, M, XL, XXL), 150:(tilläggsporto utrikes 20:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam (XL, XXL) herr (S, M, XL),
275:- (tilläggsporto utrikes 25:-)

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

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

Organisations nr: 802439-0216 Hemsida: www.fyr.org E-mail: medlem@fyr.org
Tel: 08-710 3333 BGnr: 5401-9344 (medlemsavgifter) BGnr: 5441-3174 (övrigt)
Bic/Swift: HANDSESS IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818

Styrelse
Ordf.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Skall utses av styrelsen på styrelsemötet 2020-04-18
Björn Hedberg, Sankt Sigfridsg 83B, lgh 1302, 412 66 Göteborg, tel 0705-335822
Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 0708-261995
Tomas Berglund, Södra Majorsvägen 3, 903 36 Umeå, tel. 0705-455828
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Blänket - Redaktion
Redaktör

Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
e-mail: maria.elsby@gmail.com
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139

Hemsida/Sociala medier
Sammank.

Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
e-mail: a-lo@telia.com
Johan Stiernspetz, Riddaregatan 10D, 903 36 Umeå, tel. 0702-550051
Ulf Tjerneld, Olympiavägen 90, 122 40 Enskede, tel. 0702-662500

Fyrlexikon/Fyrwiki
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
e-mail: leif.e.elsby@gmail.com

Programkommitté Stockholm

Sammank.
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Christer Nettelbladt, Högbergsg. 83 lgh 1404, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, tel. 0708-187897
Christian Lagerwall, Hörngatan 20, lgh 1102, 602 34 Norrköping, tel. 0723-151676
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
Anders Unosson, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 0705-302841

Programkommitté Västkust

Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 0704-449843
Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0708-887693
Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0708-887692

Programkommitté Gotland

Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
Lars Flemström, Box 119, 623 21 Ljugarn, tel. 0498-493085
Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, tel. 0705-822422
Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0705-601190

Programkommitté Uppland

Sammank. Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
Hans Fendin, Kölängsvägen 34, 741 42 Knivsta, tel. 018-341674
Anders Nylund, Romsmaren 39, 819 64 Hållnäs, tel. 0702-727159
Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Revisorer
Revisor
Revisor
Rev.suppl.

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

Valberedning
Sammank.

Anders Unosson, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
Nisse Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
Christian Lagerwall, Hörngatan 20, lgh 1102, 602 34 Norrköping, tel. 0723-151676
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165

Medlemsavgifter för 2020
Om du vill bli medlem skall du gå in på www.fyr.org och fylla i Medlemsansökan som du
finner under ”Bli medlem” alternativt maila oss på medlem@fyr.org eller ring oss på tel.
08-710 3333. Därefter sänder vi en faktura till dig där det står ett OCR/referensnummer
vilket du skall ange när du betalar.
Medlemsavgifterna är:
Enskild medlem bosatt i Sverige 		
200 kr
Ideell organisation i Sverige
		
250 kr
Företag/Myndighet i Sverige			
1000 kr
Medlem bosatt utomlands		
Addera 100 SEK till avgifterna ovan
Medlemsavgift inbetalas på Bankgiro konto nr 5401-9344. Glöm ej att ange ditt OCR/
referensnummer du fått.
Medlemmar bosatta utomlands kan betala via IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818
Bic/Swift-code: HANDSESS.
Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober ett år gäller även för nästa år.
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Nidingens gamla och nya fyrar
Foto: Jan Hopfinger

