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HEJ ALLA GLADA FYRÄLSKARE

Många fyrar har besökts av sommarlediga där man fått 
ta del av spännande fyrplatsliv och fyrbyggnationer.

Det har varit en intensiv period för Fyrsällskapets led-
ning sedan förra Blänket kom ut. Internationella fyrda-
gen har genomförts med coronasäkrade visningar. Trots 
corona-begränsningarna och färre besöksfyrar öppna 
har c:a 5000 personer besökt fyrplatser.

Gustav Dalén muséet i Stenstorp har fyllt 25 år. Vi del-
tog på plats och firade. Även vår förening har skäl att 
festa. Den 26/10 fyller vi också 25 år. I samband med 

det kommer vi att ge ut en jubileumsskrift som skickas till alla medlemmar. 
(Se sid. 15.)

Det har varit fyrsafari med Briggen Tre Kronor vid tre tillfällen, fyrföredrag, fyrresor 
m.m.. Blänket nr 4 som ni nu har i handen har också dragit en hel del energi.

Vi har träffat SMTM (Statens Maritima och Transporttekniska Muséer) och Sjöfarts-
verket med konstruktiva samtal i mycket god anda. Det har pratats om samverkan 
gällande lokala utställningar på fyrplatser och hur fyrbesök ska genomföras. Fyrun-
derhåll var också ett ämne. 

Det finns planer på ett möte som kallas "Fyrforum" kommande vår. Alla olika fyrak-
törer bjuds in att träffas och resonera om fyrsystemet igår, idag och imorgon.

De fyrägare vi har i Sverige är Sjöfartsverket, Fastighetsverket, Fortifikationsverket,   
Naturvårdsverket, hamnorganisationer, kommuner och privatpersoner.

Det sker förändringar i fyrsystemet beroende på att sjöfarten förändras. Farleder dras 
om och farleder läggs ner.

Sista helgen i oktober sker något mycket roligt. Då ska styrelsen i Svenska Fyrsällska-
pet träffas för första gången på ett par år. Digitala möten fungerar, men det fysiska 
mötet är både bättre och trevligare.

     Ha det så bra alla fyrvänner.
                  Jan Olsén
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Redaktörens ruta
 
Otroligt men sant. Detta är redan 2021 års sista Blänket! Vart har året egentligen 
tagit vägen? Medlemmar och också icke medlemmar har varit flitiga med att 
skicka in bidrag till vår tidskrift. Det tackar jag verkligen mycket för. Ni har 
härigenom möjliggjort att det i varje nummer kunnat vara en stor variation av 
artiklar.

Jag skulle naturligtvis först av allt bett om ursäkt för att man på tryckeriet 
slarvat och skickat ut Blänket där sidor fattats och andra dubblerats. Det verkar 
uteslutande ha drabbat postnummer på Gotland. Speciellt tråkigt eftersom en 
artikel om svampangreppet på Östergarnsholm drabbades. Alla som hört av sig 
har fått en ny felfri tidning där allt fanns med. 

Något som varit mycket populärt under åren är pepparkaksfyrtävlingen. I 
år blir det ingen sådan. Baka gärna fyrskapelser och skicka in bilder, men någon 
tävling är det inte. Kanske kan en eller annan bild ändå komma med i nästa års 
första nummer.

En av våra medlemmar föreslog att jag skulle efterlysa favoritfyrar. En god 
idé! Alla har vi väl en fyr som vi tycker extra mycket om. Jag har säkert tidigare 
nämnt att min absoluta favofyr är Ursholmen på västkusten. Skriv gärna och 
berätta om "din" fyr och varför du gillar just den. Det behöver inte vara långt och 
bifoga gärna en bild på fyren. Det krävs inte att det är någon stor pampig fyr utan 
kanske gillar du bäst den lilla ledfyren som ligger runt hörnet hemmavid. 

I dagarna är det otroliga 25 år sedan Svenska Fyrsällskapet bildades. Jag var 
inte med då, men efter att ha läst om det i dagstidningen så slog Leif och jag 
till. Vi blev nr 34 och 35. Ett medlemskap som vi aldrig ångrat och som gett 
så mycket. Jag har fått lära känna så många trevliga människor och fått vänner 
för livet som jag inte skulle ha fått annars. Visst har det ibland varit mycket 
jobb med att vara Blänket-redaktör och också hålla på med dokumentationen av 
fyrpersonal men aldrig, aldrig tråkigt! Likaväl som en tidning kräver en redaktör 
så kräver den artikelförfattare, utan dem står sig redaktören slätt. Det är så roligt 
med alla författarkontakter. Just detta att Svenska Fyrsällskapet är till för alla. 
Det spelar ingen roll om du är lokalvårdare, läkare eller pensionär. Vi förenas alla 
av intresset för bevarandet av vårt maritima kulturarv d.v.s. fyrarna och fyrlivet. 

      Maria Elsby

Du har väl upptäckt Fyrwiki?
Fyrwiki är Svenska Fyrsällskapets digitala lexikon. Här hittar du information av alla 
de slag som rör fyrar, fyrväsende och mycket, mycket mer. Här finns mängder med 
klickbara kartor som du kan navigera dig fram med inte bara i Sverige utan också 
i de övriga nordiska länderna. Du hittar lexikonet på vår hemsida www.fyr.org om 
du väljer "Fyrwiki" i menyraden. I rutan överst till höger skriver du in det du söker. 

      Redaktören
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Utdrag ur ROSPIGGEN NR 81/2001

Fyrskeppet
Marianne Brus

MORGONVAKT
Klockan är 05.00 svensk sommartid el-
ler UTC på Understen. Jag börjar lörda-
gen den 9 april med morgonvakt.

Under natten har NW kuling med 
snö kastat sig över vårvädret, reströtta 
småfåglar och nymornade grodor, iord-
ningställda rabatter och täppor. I söder 
reser sig månen som en vindfylld, kar-
mosinröd spinnaker på den skarpa hori-
sonten och bakom åländska fyren Mär-
ket färgas molnkanten av soluppgången.

Medan jag väntar på nästa fartyg, 
bläddrar jag i ett exemplar av Vår Flotta, 
januari 1908.

”Fyrskeppets ändamål är att varna de 
sjöfarande för de grund, i närheten hvaraf 
de ligga stationerade, och någon gång an-

gifva inloppet till en hamn. De äro vidare 
mistsignalstationer med starka mistsignal-
apparater för att i tjocka upplysa de sjö-
farande om hans plats och försedda med 
kanoner, hvarmed de skjuta varningsskott, 
om de observera, att något fartyg kommer 
för nära grunden. Slutligen äro de lifrädd-
ningsstationer … ”

”Det är en ofantlig skillnad mellan det 
omväxlande om ej ofarliga lif, som den 
vanlige sjömannen för, och fyrskeppsgas-
tens själsmördande sysselsättning. Också 
passa långt ifrån alla härför. Det lämpli-
gaste materialet har jag tyckt mig finna i 
roslagssjömannen. Han är lugn och belå-
ten och han trifs verkligen ombord å fyr-
skeppet … ”

Fyrskeppet Västra Banken på sin station.
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Så lät det i början av förra seklet. Det 
fanns en gång i tiden 26 svenska fyrskepp, 
som låg ankrade på sina stationer, mer 
eller mindre långt utanför den svenska 
kusten. Öregrund var hemmahamn för 
fyrskeppen Finngrundet, Västra Banken, 
Grundkallen och Grepen, så där var det 
alldeles naturligt att besättningen var av 
”det lämpligaste materialet”. 

Det händer att jag passerar Söder 
Mälarstrand i Stockholm. Där, bland 
alla skorvar och skutor, låg för ett antal 
år sedan en skorv utan överbyggnad. På 
en masonitbit framme på bogen stod 
det med stora tryckbokstäver VÄSTRA 
BANKEN. Skrovet var fult och gråmålat, 
en stympad kvarleva från fyrskeppsepo-
ken. Men tänk, jag tyckte att det lyste 
fyrskeppsrött, smultronrött. Senare för-
svann skrovet från Stockholm. I mina 
tankar finns det kvar som det såg ut un-
der sin aktiva tid. 

Borta vid horisonten kom solen upp 
och gick ned vid släcknings- och tänd-

ningsdags och där fick blicken fäste på 
fartyg, som började närma sig. Om det 
inte var tjocka, men då hade de ju mist-
signaleringen att sköta. Och lyssna på. 

Nu har många år gått sedan det sista 
svenska fyrskeppet ersattes med bot-
tenfasta fyrar. DECCA-kedjorna blev 
otidsenliga. Satellitnavigeringen har ta-
git över. 

Fyrvaktarna hade sin tid. Och skötte 
sitt. De höll utkik, observerade och ryck-
te in, när det behövdes. 

Hur får jag tag i adressen till en satel-
lit? När jag vill skriva till honom (henne) 
och fråga hur det mås och berätta om 
blåsippsknoppar och smultron, som 
mognar. Vet förresten en satellit något 
om smultron? Är smultron det bästa han 
vet? Har han några barnungar att kom-
ma iland till om sommaren och lära dem 
hur man går ut barfota i gräset och gör 
en smultronsmörgås? Och får han också 
träningsverk i benen de första dagarna 
på landbacken?

Bilden tagen vid ärkebiskopens besök på Understen sommaren 1934. Från höger fyrbiträdet 
Harald Carlsson (min pappa), fyrvaktare August Hägglund, ärkebiskop Erling Eidem i 
armkrok med fyrmästare Viktor Mattsson. De två övriga var i sällskap med ärkebiskopen. 
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PAPPAS FYRSKEPP
Man stannar inte kvar på samma fyr-
skepp i 27 år om man inte trivs.

Åter sitter jag ute på Understen och 
skall skriva om pappa och hans fyrskepp 
Västra Banken. Det är veckan efter 
midsommar 2020. Värmeböljan, pan-
demi Covid-19 Coronavirus. Den stora 
nyheten är annars att Västra Bankens 
fyrskeppsskrov, alltså underdelen till 
monumentet i Öregrunds hamninlopp, 
har fraktats över till Grenada och lig-
ger förtöjt där vid en kaj, åter rödmålat 
med sitt namn Västra Banken med vita 
bokstäver, visserligen små men ändå. Ett 
märkvärdigt öde. 

Anledningen till pappas första tjänst-
göring i Lotsverket, som det hette på den 
tiden, var också en pandemi. Spanska 
sjukan gick och hade tagit sig ända ut till 
Understen. På så sätt kom pappa hit ut 
för första gången som extra fyrbiträde. 
Nästa gång var det som vinterbiträde 
och han fick flytta in i extramansbosta-
den. Då kunde han ta ut sin lilla familj 
också. Nästan sju år av familjeliv blev det 
tillsammans med de tre andra familjerna. 

Det var en fin tid, men pappa funde-
rade mycket på hur det skulle bli med 
skolgången för hans barn. Han ville inte 

att vi skulle behöva vara inackorderade 
hos andra iland på Singö, som han sa, 
medan mamma och han bodde kvar på 
Understen. Hans beslut blev att mamma 
och vi fyra barnungar skulle flytta iland 
till Boda på Singö där Farmor bodde och 
han sökte en ledigförklarad tjänst som 
extra ordinarie fyrbiträde på fyrskeppet 
Västra Banken. Fyrskeppet var statione-
rat utanför Gävlebukten och tillhörde 
Nedre Norrlands Lotsdistrikt liksom 
Understen och hade alltså samma lots-
kapten i Gävle. Den utdragbara kökssof-
fan med lock, matbordet och stolarna 
och pallarna som han snickrat fick följa 
med oss iland. 

Vi som inte visste av något annat än 
Understenslivet, livet på ett litet ensligt 
skär som inte var större än att man alltid 
var inom hör- och synhåll från varandra, 
från lekkamraterna, tanterna och far-
bröderna i de andra fyrplatsbostäderna, 
skulle börja gå fyra kilometer till skolan 
fram och tillbaka varje dag. 

Mamma fick en cykel och lärde sig 
cykla, minns jag. Jag var åtta år och Karl-
Olof, min bror var sju år, när vi började 
skolan tillsammans. Fröken Hilly lärde oss 
att läsa, skriva och räkna. Det var en bra 
början och vi kom lätt in i de nya vanorna.

Några av Understens-barnen 
sommaren 1934. 
Från vänster Sven Erik Holm-
berg och Britta Holmberg, fyr-
vaktare Karl Holmbergs barn 
och Marianne och Karl-Olof 
Carlsson, fyrbiträdet Harald 
Carlssons barn.
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Pappa började nu sitt nya liv, som han 
valt för vår skull. Vi barn hade aldrig sett 
ett fyrskepp när vi började en mångårig 
brevväxling med adressen ”Fyrskeppet 
Västra Banken Öregrund”. Om vår värld 
växte i och med ilandflyttningen, så 
krympte pappas. Hans gångavstånd från 
det ena till det andra stället ombord var 
inte många steg. När han kom iland och 
hem till oss på ledighet fick han alltid 
ont i benen de första dagarna. 

Jag minns inte att han någonsin kla-
gade eller beklagade sig över någonting. 
I stället skrattade han lite och skojade 
bort det mesta. Fyrskeppslivet var det 
naturliga för honom. Han hade ju själv 
valt det, även om jag kan tänka att han 
inte hade planerat att stanna i 27 år. 
Det bara blev så. Åtta man, var och en 
med sin egen om än lilla hytt. I mäss-
sen med matbordet där var och en hade 
sin bestämda placering och där radion 
fanns. Kocken var en viktig person som 
skämde bort gubbarna så gott han kunde 
och han visste hur han bäst skulle sköta 
sitt jobb med den stora AGA-spisen och 
grytor och pannor i byssan.

Någon har berättat att det en gång 
kom en ny kock som inte kände till de 
självklara rutinerna, utan när han duka-
de av efter den första måltiden ombord 
tog han pappas kaffekopp också med 
sig ut till disken. Då hade pappa blivit 
väldigt upprörd. Han påstod att kocken 
hade diskat bort aromen. Pappa brukade 
alltid ta med sig sin kopp ner i maskin-
rummet fylld med gott hett kokkaffe. 
Det skulle ingen få ändra på. 

HEM EFTER 27 ÅR
När han efter 27 år hade packat sin 
kappsäck för sista gången, sista hemresan 
och kom hem och öppnade locket för att 
packa upp, låg hans odiskade oljiga kaf-
fekopp allra överst, sprucken och kant-

stött, en sista hälsning och överraskning 
från fyrskeppskamraterna som smugit 
ner den i packningen. Den stod sedan 
precis som den var på en hylla bland an-
dra prydnadssaker i finrummet i Boda.

Därhemma, i Boda på Singö, var 
”Fyrskeppet” en del av livet. Det var ett 
fungerande familjeliv, på sitt sätt, och 
det var lika självklart, som att vår pappa 
sällan var hemma, när det var jul och 
examen och sånt. Han var ju på ”Fyr-
skeppet”. En liten värld, rullande och 
slingrande, trång och isolerad, med hori-
sonten som syngräns. 

Vi barnungar hade aldrig sett ett 
fyrskepp i verkligheten. Men vi skrev 
brev. Var och en av oss åstadkom sin lilla 
epistel, från det att vi kunde tota ihop 
tryckbokstäver till ord - stora, präntade, 
med hårt tag i blyertspennan. Det vänta-
de sig pappa av oss - och han besvarade 
alla. Med tryckbokstäver, så att vi själva 
skulle kunna läsa. 

Varje gång det var förbindelse med 
fyrskeppet skulle det vara brev med, inte 
bara från mamma. Kuvertet skulle vara 
tjockt av många brev. Var fjortonde dag 
gick lotsångaren Gävle, som tjänstefar-
tyget hette, en fyrskeppsrunda med post 
och proviant och personal ut och in på 
ledighet. 

En timme låg Gävle kvar vid fyr-
skeppet medan alla fick gå igenom pos-
ten om det var något viktigt som det var 
bråttom att ge svar eller en synpunkt på. 
Pappa sparade alla våra brev i sin hytt. 
Därför kan jag få bli påmind om saker 
som jag inte har en aning om att jag skri-
vit och inte minns att jag varit med om. 

Jag läser ett av breven som jag skick-
ade till pappa. Det är daterat Boda den 
11/12 1939.

”Bästa Pappa!
Mår du bra? Det gör jag. Ja, nu är det 

snart jul igen och Lucia är det på onsdag. 
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Då blir det Luciafest i församlingshuset. 
Jag får inte vara tärna därför att tärnorna 
skall sjunga och jag har ingen bra sångröst. 
Jag tror att Lisbet Holmberg ska bli Lucia.

Det har kommit 150 man hit med 
kanoner och minor. De skall bo vid liv-
räddningsstation. Så nu håller de på att 
sätta upp telefon vid Stäpeludden. Vi har 
samlat åt vår magister. Vi har någonting 
på 16 kronor. Vi kanske skall ge det till 
Finlands barn. Farbror Oskar är ute och 
mobiliserar. Ja, snart är det jul och då 
får vi ha julgran. Det är väl tråkigt att få 
sitta där ute alldeles ensam, men jag får 
väl önska pappa en God Jul! Många kära 
hälsningar från Marianne.”

Det var många fina saker som tillverka-
des ombord och kom med hem. Alltid 
var det något nytt. Fyrskeppsfolket de-
lade med sig av sina idéer om vad som 
var spännande att knåpa med, snickra, 
makramé, binda nät och bo nät, göra 
skepp med rigg och master, små fyr-
platser och skutor i butelj och glaskulor, 
möbler, golvlampor, kälkar, dörrmattor. 
Fantasi och kreativitet utvecklades och 
smittade av sig. Det var alltid spännande 
att få se vad pappa hade med sig iland 
den här gången. 

Jag tror att de flesta på fyrskeppen 
trivdes med sin tillvaro. De blev experter 
på att stå ut med långvariga kulingar och 
stormar, det eviga rullandet, emellanåt 
tjocka och mistsignalering dag ut och 
dag in dygnet runt. Det var bara att finna 
sig i det väder som var. Samma gamla an-
sikten, samma ansikten runt mässbordet 
och kanske lika bra det. Alla visste vad 
dom givit sig in på och var dom hade 
varandra. 

Jag tänker på en snöstorm efter jul, i 
början på 50-talet när vi fick bud genom 
lotsarna att Västra Banken hade kommit 
på drift och man tappat radiokontakten 
med dem i ovädret. Det var oroligt ett 

tag men det slutade väl. Dom hade tagit 
sig in mot kusten. Det enda som hänt 
var att dasset som dom hade ute på däck 
hade försvunnit över bord och var borta. 

RESAN TILL GÄVLE
Ett annat minne var en gång då jag blev 
mycket sjuk. Det skulle bli jul och pap-
pa skulle få ledigt och fira jul med oss. 
Vi hade glatt oss och sett fram emot det 
hela hösten, men nu låg jag på lasaret-
tet i Östhammar mycket svag och ynklig 
ensam på ett litet rum. 

När Gävle kom till Öregrund vän-
tade mammas brev på pappa. Hon skrev 
att jag låg på lasarettet och inte skulle 
komma hem till jul. Pappa kom direkt 
alldeles förtvivlad av oro. Han sa att jag 
fick önska mig vad som helst av honom 
bara jag blev frisk igen. Jag kunde inte 
komma på något. Han ville köpa något. 
Vad vill jag ha? Jag kunde inte komma 
på något jag önskade mig. Det gick inte. 
Då visste jag med ens vad jag skulle öns-
ka mig. Jag sa: ”Jag vill åka med ut på 
Västra Banken en gång.”

Pappa åkte hem till Boda på Singö 
till julfirandet. Jag minns inte att jag 
tänkte något särskilt på min önskan och 
pappas löfte.

Så småningom blev jag frisk och 
fick komma hem. Det blev en lång, 
sträng isvinter och fyrskeppet låg kvar 
i Öregrund till våren. När det var dags 
att gå ut på stationen igen, talade pappa 
om att de som ville och kunde skulle få 
bjuda sin fru med på resan till Gävle, dit 
Västra Banken skulle gå för att få kom-
passen justerad innan färden ut till sin 
position. Pappa hade bestämt att jag 
skulle få följa med honom som anhörig, 
för att få min önskan uppfylld. Han flyt-
tade ut i en reservhytt och jag fick sova 
i hans hytt, maskinisthytten mitt emot 
nedgången till maskinrummet. 
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Det blev en oförglömlig resa, en annor-
lunda upplevelse. Den önskningen ång-
rar jag inte. Första natten blev vi kvar i 
Öregrund för det blev smälltjockt, men 
dagen efter som var Valborgsmässoafton, 
kom vi iväg och jag minns ännu alla som 
var med på resan. Det var festlig stämning 
och spännande och vilken festlig vårsupé 
som kocken Rune bjöd oss alla på. 

I Gävle kom lotsdirektören med fa-
milj ombord. Vi fick en vacker vårdag 
och en skön utflykt i Gävlebukten me-
dan kompassen justerades och vi var alla 
ute på däck hela tiden. På kvällen var vi 
ett glatt gäng som gick iland och tittade 
på stan tillsammans. 

Kan det ha varit 1946? Jag minns 
inte årtalet men jag glömmer aldrig att 
jag fått vara ombord och sovit två nätter 
i pappas fyrskepp. Nu skall jag gå till kojs 
i min lilla stuga här på Understen och 
släcka läslampan på väggen över slafen, 

Understens fyrmästare Marianne Brus, sommaren 1995.

den anrika mässingslampan som har sut-
tit i en hytt i Västra Banken. Men den 
är en annan historia bland mina minnen.

Mina två äldsta barn Katarina och Olle när 
vi lussat färdigt, Understen 1966.
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SVENSKA FYRSÄLLSKAPET

Svenska fyrsällskapet är en ideell förening som vårdar hela fyrsystemets kulturarv 
genom dokumentation, föredrag, vår hemsida, tidningen Blänket, fyrbesök och 
fyrresor. Vi har nästan 5000 intresserade medlemmar.

TANKAR KRING DET MESTA OM FYRAR

För alla som färdas på vatten är lätt 
identifierbara sjömärken viktiga för att 
hjälpa till med att positionera sig, få bra 
styrmärken samt att få hjälp med att 
finna en girpunkt.

Fyrar är viktiga på både dagen och nat-
ten. Nattetid ges fyren en lyskaraktär 
som är lätt att identifiera, positionera 
och den ska inte vara ihopblandningsbar 
med andra ljus eller fyrar. Dagtid är det 
samma resonemang med att fyren ge-
nom färgsättning och formen blir unik 
så att rätt fyr observeras och kan används 
för den säkra navigationen.

Övergången från havsnavigering till 
kustnavigering för att därefter kunna an-
göra en farled/hamn (man angör en kust 
och förtöjer en brygga) är det viktigt 

med riktiga observationer. Dagens mo-
derna digitala navigation kan tyckas ta 
över helt. Det har visat sig att kombina-
tionen är oslagbar. Framförallt vid dåligt 
väder. Digital teknik kan ibland också 
hitta på hyss. Då tar de optiska obser-
vationerna och radar över helt. Riktiga 
radarobservationer hjälper fyrsystemet 
till med genom radarreflektorer och ra-
darfyr i form av racon. Radarn kan då 
hjälpa till med att positionera fartyget. 
Det finns även några racon enslinjer som 
kan observeras på radar.

Uppgrundningar i öppen sjö där man 
förr inte kunde bygga fyrar varnades det 
för genom uppankrade fyrskepp eller 
olika typer av flytande sjömärken med 
en ljuskaraktär. Fyrskeppsystemet kräv-

Stormen river öppet hav ..... Pater Noster är en sådan plats.
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de ett mycket gott sjömanskap för att 
kunna hålla sig på rätt position i alla vä-
der. I modern tid lärde man sig att bygga 
så kallade kassunfyrar som fästes fast i 
botten och vägledde sjöfarten genom sin 
ljuskaraktär och dagutseende. 

Fyrsystemet är väl inmätt så att läget i 
sjökortet stämmer överens med verklig-
heten  (bra grej). Idag har sjömätningen 
kommit långt men vi behöver inte backa 
speciellt många år för att finna att sjö-
korten och verkligheten inte pratade rik-
tigt samma språk. Papperssjökorten och 
digitala sjökort måste hållas rättade. Det 
kommer ständigt ny information typ att 
någon fyr bytt karaktär, en ny uppgrund-
ning har upptäckts o.s.v. Det byggs också 
nya fyrar idag. Farleder får nya sträck-
ningar. Sjöfarten förändras och då måste 
farlederna ändras.

De olika lysande nautiska hjälpmedlen 
kan indelas i angöringsfyrar, kustfyrar, bify-
rar, farledsfyrar, ensfyrar, sektorfyrar, lysbo-
jar, lysprickar, och belysta kummel/tavlor. 
Många fyrar är dessutom fasadbelysta.

Livet på en bemannad fyrplats kunde 
vara väldigt skiftande. På många platser 
handlade det vid dåligt väder om ren 
överlevnad till att många platser som var 
mer väderskyddade kunde vara fantas-
tiska idyller. Vintertid kunde det uppstå 
mycket speciella situationer. Skjutande 
is som trycktes långt upp på land kunde 

skapa höga isvallar. Allt som kom i vä-
gen hamnade på ett annat ställe. I många 
fall fick man under hösten planera för en 
isolering under c:a fyra månader, ibland 
längre. Ved för värme och matlagning 
samt livsmedel i betydande mängder 
måste lagras på ett hållbart sätt. Eventu-
ella hushållsdjur måste också kunna äta 
under isoleringen.

Några exempel på fyrplatslivet:
Måsknuv i Stockholms södra skärgård. 
Branta stränder runt ön. Vid hård blåst 
kunde sjön slå emot klipporna och stän-
ka upp över ön så att det rann vatten ner 
genom skorstenen på bostadshuset och 
släckte elden för värme och matlagning. 
Bostadshuset hade också fönsterstorm-
luckor av stål som stängdes för vid dåligt 
väder.

Gäveskär i Göteborgs inlopp: Dottern i 
fyrplatsfamiljen var inackorderad i Gö-
teborg under veckorna för att kunna gå 
i skolan. En lördag när hon skulle hem 
hjälpte Vingas lotsbåt till. Det var allde-
les för hårt väder för att förtöja vid ön. 
En lina knöts fast runt flickan. Lotsbåten 
tog sig så nära ön som möjligt. Andra än-
den på linan slängdes iland och flickan 
hoppade i sjön och blev ilanddragen. 
Det är vad jag kallar skolskjuts.

Fyrskepp lades ut där man hade behov av 
en fyr men inte kunde bygga någon.

På en del fyrplatser fanns ingen hamn då 
fick man hissa upp båten för att ha den 
kvar efter stormen som här på Väderöbod.
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Livet ombord på ett fyrskepp kunde 
vara speciellt, framförallt vid dåligt vä-
der. Det finns många historier utmed 
hela skalan från fantastiskt till mycket 
otäckt. Förändringen kunde ske mycket 
snabbt. Duktigt folk var det, men att 
sätta sig upp mot vädrets makter det går 
inte. Förmågan att kunna läsa en väder-
himmel och ta rätt beslut var viktigt och 
i många fall livsavgörande.

Vid risk för isläggning drogs fyrskeppen 
in. I äldre tider var det ingen eller ringa 
sjöfart vid risk för is eller nedisning. En 
del fyrskepp hade egen framdrivning 
och några fick bogseras. En mindre rolig 
situation som ofta inträffade var att far-
tyg som i äldre tider navigerade genom 
s.k. död räkning ville ha en bra startpo-
sition valde att passera fyrskeppet nära 
vilket skapade en osäkerhet ombord - 
har fartyget sett fyrskeppet eller inte.

En fyr ska alltid lysa. Vid dåligt väder 
kunde det vara en stor utmaning att 
hålla liv i fyrljuset. Snö, isbildning som 
dämpade eller förändrade ljusskenet 
skapade också svåra arbetssituationer 
när lanterninen skulle hållas ren.

Fyrplatserna hade fler uppgifter än att 
hålla fyrljuset i gång. Vid nedsatt sikt 
skulle sjöfarten varnas genom ett tydligt 
oljud. Kanonskott till i modernare tider 
tryckluftsdrivna skrikor eller nautofoner. 

Fyrskeppen genomförde också mistsig-
nalering.

Fyrplatserna och fyrskeppen hjälpte 
även till med väderrapporter till väder-
varningar genom ett signalsystem som 
hängdes upp i ställningar. Sjöfarten tit-
tade på fyren i kikare och fick då hjälp 
med väderförutsättningarna för sin resa.

Fyrplatserna hade i många fall tjänstebå-
tar. Förtöjningsmöjligheterna var ofta svå-
ra till helt omöjliga. Det byggdes slipar så 
båtarna på ett enkelt sätt kunde dras upp 
på land för väderskydd och naturligtvis 
underhåll. Det kunde bli många meter så 
att båten var skyddad för sjögång.

Isen kunde skruva sig ända upp till fyren 
som här på Örskär.

Utlängan en idyllisk och skyddad fyrplats.

Som sammanfattning kan sägas att det 
är ett fantastiskt system med fyrar som 
på många sätt är en förutsättning för en 
säker sjöfart. Historien är spännande. 
Många böcker har skrivits. Många byg-
deföreningar har lagt ner stora mängder 
med energi för att bevara sin fyr. Det 
finns c:a 70 lokala fyrföreningar som 
”brinner” för sin fyr. Fyren är inte bara 
historia utan finns också med i framti-
den. Tekniken utvecklas och blir mer 
driftsäker. Underhållet förenklas.

Med andra ord så är fyrsystemet lysande 
på alla sätt.
         Janne Olsén 
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En gåva till våra medlemmar i samband med 
Svenska Fyrsällskapets 25 års-jubileum

Svenska Fyrsällskapet grundades 5 oktober 
1996 och fyller i år 25 år. Sällskapets 
grundare och mångåriga ordförande Esbjörn 
Hillberg planerade att som ett tack till 
våra närmare 5000 medlemmar ge alla en 
jubileumsgåva. Gåvan som Esbjörn valt 
ut är en unik faksimilutgåva av den första 
fyr- och sjömärkes listan som publicerats 
i Sverige. År 1842 gav Lots-Direktörs-
Embetet efter Kongl. Förvaltningens af 
Sjö-Ärendena beslut ut en sjömärkeslista 
med titeln: ”Underrättelse om Fyrar, Båkar 
och Sjömärken på svenska kusten ifrån 
Haparanda till norrska gränsen”. Boken 
beskriver svenska fyrar och sjömärken och 
innehåller vackra teckningar av  fyrar och 
sjömärken. Boken kommer under oktober 
att skickas ut till Svenska Fyrsällskapets 
medlemmar. 

Esbjörn, som gick bort i september 2020, fick inte tillfälle att vara med på 25-års 
jubiléet, men våra tankar går till honom detta jubileumsår. Boken är en gåva till 
medlemmarna, men kan också ses som en minnesbok över Esbjörn Hillberg, som 
med okuvlig energi och ett aldrig sviktande engagemang  gjorde Fyrsällskapet till 
det största nationella fyrsällskapet i förhållande till befolkningen i världen. 

Vi vill framföra vårt tack till Sjöfartsverket för tillstånd att ge ut boken i 
faksimilutgåva och för ett mycket gott samarbete under alla år. Vi vill dessutom 
tacka Statens Maritima Museum för att vi fått låna deras två original av denna 
fyrlista.

      Hans Rutberg
      Tidigare vice ordförande

FAKSIMILUPPLAGA

LOTS-DIREKTÖRS-EMBETET

BALKONG FÖRLAG BALKONG FÖRLAG

ISBN 978-91-87553-53-0

www.balkongforlag.se
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Kjølnes Fyr
Jan-Åke Siljeström

Färden gick från Örebro mot svenska 
östkusten och norrut via Luleå till 
Haparanda. Vidare in i Finland och jag 
passerade polcirkeln i Rovaniemi. Jag 
fortsatte norrut och då kommer man in 
i Norge. På resans tredje dygn kom jag 
fram till Berlevåg som ligger norr om 
sjuttionde breddgraden på Varanger-
halvön. Midnattssolen lyser från 13 maj 
till 29 juli. Samhället etablerades 1914 
och från början av 2020 bildades Troms 
og Finnmarks län. Tidigare hade det va-
rit en del av det gamla Finnmarks länet.

Det finns en landsväg till samhäl-
let sedan 1959. Tidigare var det båt 
eller flyg som gällde och det finns en 

flygplats. Berlevåg är ett samhälle med 
knappt 1000 invånare men antalet bo-
ende minskar. Berlevåg och Kongsfjord 
ligger i municipalsamhället. 

Det finns en fiskehamn och de tar 
emot och processar kungskrabba eller 
Kamchatkakrabba. Det landas också, 
bl.a., torsk, kolja, sej och Alaska pollock. 

Idag har krabborna spridit sig till re-
lativt stora områden. De ekologiska far-
hågorna är att de sätter för stor press på 
grunda vatten och konkurrerar ut andra 
arter. Målet är därför att få stopp för de-
ras framfart väster om Nordkap, så där 
är fisket fritt för den med registrerad och 
godkänd fiskebåt. I juli 2009 utvidgades 

Mitt i sommaren i början av juli 2009 åkte jag norrut med bil för att få se 
midnattssolen för första gången. Inspirationen kom från en film jag hade 
sett på TV. ”Häftig och begeistrad” hette den. Den handlar om en manskör 
längst uppe i norr i Berlevåg i Nordnorge. 

Fyren med sidobyggnader intill Barents Hav från öster.
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området för fritt fiske även österut, men 
då utanför tolv nautiska mil. 

Sedan 2002 kan kungskrabba fiskad i 
norska vatten hittas i kyldiskarna i hela 
världen. Omkring 15 båtar per dygn 
kom in 2009 med krabbor till den lilla 
fabriken. Då fick fiskarna 50 kronor ki-
lot. Det gav bra tillskott i kassan för den 
som levererar ett par tusen kilo. Berlevåg 
Kongekrabbe köpte över100 000 kilo per 
år runt 2009. Kunderna hittas över hela 
världen. Det går bra att beställa kungs-
krabba från Finnmark i såväl Las Vegas 
som Tokyo. Långtradare från hela norra 
Europa står I kö för att köra produkterna 
söderut.

Kjølnes Fyr syns på långt håll. Fyren är 
22 meter hög och är idag automatisk. 
Den står c:a 4 km öster om Berlevåg och 
området används idag till hotell- och res-
taurangverksamhet. Den är byggd med 
efterkrigstidens funktionalistiska arkitek-
tur och lyser mellan 12/8 och 24/4.

Det har funnits en fyr i området se-
dan 1900 då Berlevåg fick sin första fyr. 
Det var en primitiv fyr som eldades med 
paraffin och den hade en lysvidd på 7,2 

nautiska mil. På den tiden bodde det 32 
personer i närområdet och det var bland 
dessa som fyrvaktaren och hans assisten-
ter fanns. Det sägs att fyrvaktaren fyllde 
på 20 liter paraffin i veckan i tanken. All 
frakt till och från fyren skedde med båt 
och det höll man på med till 1959.

Vid krigsslutet i oktober 1944 blev 
det bestämt att den tyska ockupations-
makten skulle dra sig ur Finnmark och 
lämna så lite som möjligt till den ryska 
hären. Berlevåg och det mesta av Finn-
mark blev offer för den brända jordens 
taktik, som innebar en total nedbränning 
av hus, slakt av alla djur och deportation 
eller evakuering av alla människor. 

Några dagar innan skeppen med 
evakuerade skulle lämna Berlevåg blev 
Kjølnes beskjutet av det tyska kustbat-
teriet som låg 5 - 6 km väster om fyren. 
Mer än 100 skott blev avfyrade med en 
kaliber på 14,5 cm och fyren lades delvis 
i ruiner. 

Befolkningen lyckades att uppföra 
en mycket provisorisk fyr i form av en 
kraftig lanterna, men 1947 gick ett bygg-
lag på 40 man löst på uppgiften att byg-
ga en ny fyr. Efter 2 år stod dagens fyr 

Kjølnes Fyr med bifyr.
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klar med två boningshus, fyra uthus, fyra 
bodar och fyra båthus, samt maskinhus 
för den nya elektriska fyrlyktan. Fyren 
står då som nu 25,7 meter över havet 
med 15 nautiska mil eller 27 km lysvidd. 
1957 blev fyren kopplad till elnätet med 
en egen 110 volts transformator och då 
fick den också en mistlur. 1975 miste fy-
ren sin permanenta bemanning och au-
tomatiseringen skedde 1989 samtidigt 
som elsystemet byggdes om till 12 volt.

Jag bodde några nätter i vandrarhemmet 
intill fyrtornet och blev sugen på vin. 
Det visade sig att närmaste vinmonopol 
fanns i Båtsfjord 10 mil bort. Då min lil-
la resa blev känd så blev det många med-
skick från andra gäster i vandrarhemmet. 
Det tog en hel dag på smala och sling-
rande vägar att besöka Vinmonopolet el-
ler Systembolaget på svenska. 

Båtsfjord är lite större än Berlevåg. 
Båtsfjord omfattar östra delen av Varan-
gerhalvön och gränsar i öster till Vardø, i 
söder till Vadsø och i väster till Berlevåg. 
Det bor 2300 människor i kommunen. 
Så gott som alla kommunens invånare 
bor i centralorten. Numera har man 
helårsöppen väg över Båtsfjordfjället, 
den s.k. "Ishavsvägen" (riksväg 891) med 
anknytning till E6 i Tana bru. Kortba-
neflygplats finns och Hurtigruten angör 
samhället.

Hurtigrutten går mellan Bergen och Kir-
kenes men lägger också till i Berlevåg. 
Rutten trafikeras nu av 11 fartyg. M/S 
Lofoten är ett av dem och hon byggdes 
1964. Det är en av flottans minsta och 
äldsta fartyg, och därmed finner man 
en alldeles speciell atmosfär ombord. 
Fartyget har genomgått en omfattande 
ombyggnad och renovering, och idag 
framstår hon tillsammans med M/S 
Nordstjernan som de flotta klassikerna i 
Hurtigrutens fartygsflotta. 

M/S Lofoten, som den äkta klas-
siker den är, med den speciella atmos-
fären som råder ombord gör att många 
föredrar att resa med denna läckra lilla 
dam som moderniserades 2003. Här 
finns ingen överdådig lyx men i gengäld 
massor av charm och gemytlig stämning. 
M/S Lofoten tar inte med några bilar 
ombord, då de skulle vara tvungna att 
lyftas ombord med kran.

Hela min bilresa blev 570 mil under 
knappt tre veckor. Från Berlevåg åkte 
jag västerut, men jag besökte inte Nord-
kapp. Jag följde norska västkusten ner till 
Trondheim. Sedan in i Sverige till Öster-
sund och hem igen.

Vandrarhemmet och min Ford.

M/S Lofoten på väg mot Kirkenäs 
vid midnatt.
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Årets VIPP 2020 utdelad 2021

Vi hade väntat länge på den – beviset 
på att vi utsetts till årets VIPP 2020. 
Svenska Fyrsällskapets representant, 
Ulla Hillberg, har nu åkt ner med den 
lilla modellen av en vippfyr för att dela 
ut utmärkelsen. Det är en solig stilla 
eftermiddag på Sandhammarens fyrplats 
i juli 2021. Vi har samlats där. Fyrvisare, 
barnbarn, några besökare på fyren, 
Ystads Allehanda!  

Det är tjugonde gången utmärkelsen 
har delats ut.  Det är tionde året fyren 
visas för allmänheten av Föreningen 
Sandhammarens Fyrplats. 

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet motiverar sitt beslut att utse Föreningen 
Sandhammarens Fyrplats till 2020 års VIPP enligt:

”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.
… 
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.”

Modellen av en vippfyr, byggd av modellbyggare Stefan Bruhn på Sjöhistoriska 
museet i Stockholm, har nu en hedersplats i Maskinhuset på Sandhammaren. 
Sandhammarens vackra Heidenstamfyr väntar på renovering 2022.

     Sandhammaren 25 juli 2021
               Ingrid Monthan

Kent Monthan och Ulla Hillberg, som 
representerade Svenska Fyrsällskapet, vid 
överlämnandet av 2020 års VIPP.

Foto: Nils-Göran Göransson
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Vens västra fyr, ”Ven”, 150 år
Sten Persson

Fyren på ön Vens NV udde fyller 150 år. I ”Underrättelser för Sjöfarande 
No:1 år 1871” stod att läsa: ”Å den i Öresund liggande ön Hvens nordvestra 
udde (Lat. N. 55° 55´,2, Long. O. 12° 40´,5) kommer att anbringas en 
dioptrisk fyr med blänkar af ofärgadt sken med korta mörka mellantider”. 

Senare samma år kunde man i dagstidningarna läsa att fyren var på plats och tändes 
den 30 sistlidna November. ”Fyren är anbringad i lanterninen å ett mindre torn uppfört 
invid NV gafveln af fyrbetjeningens rödmålade bostadshus, 100 fot öfver vattenytan. 
Fartyg gående sydvart och hålla fyren i sikte d.v.s. ej komna öster om begränsningslinjen i 
S.t.O.½O. (cirka 163°) går fria så väl för alla Landskronagrunden som grunden utanför 
Barsebäcks udde ända ner mot Malmö.”

En närmare beskrivning av fyren kunde läsas 
i häftet Våra Fyrar utgiven av Fyrpersonalens 
Förening vid Lotsverkets Personalföreningars 
40-årsjubileum 1944. 

Ett tjugotal år efter byggandet flyttades fyren 
ett hundratal meter längre in på ön för att inte 
rasa i havet. Varje storm, speciellt vid högvatten, 
eroderar kraftigt de 20 meter höga rasbranterna. 

1968 avbemannades fyren helt och ersattes 
av en ny obemannad fyr i betong omgiven av 
mognande råg- och rapsfält. 

Vens västra fyr med från vänster beredskapsbaracker, mistsignalhuset (bakom trädet), 
fyrmästarbostaden och främst fyrhuset med bostäder för fyrvaktare och fyrbiträde.

Lanterninen och fyrbalkongen.
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Krigsåren
Krigsåren 1939-40 var en händelserik period 
i fyrens historia, utmärkt placerad 20 m 
upp med utsikt över Sundet mot Danmark 
endast 4,5 sjömil (cirka 8 km) bort.

Här inrättades nu en av öns två signalstatio-
ner. Samtidigt byggdes två baracker för be-
redskapspersonalen och två skyddsrum. Nu 
kunde man från fyrplatsen följa enskilda far-
tyg och hela konvojer, både nord- och sydgå-
ende, och rapportera till Marinkommandot 
i Malmö. Gränslinjen gick ju bara ½ sjömil 
utanför fyren och nära Vens NV rev.

Den nya betongfyren från 1968, året 
som fyrplatsen avbemannades. 

Efter hand ökade även flykten från Danmark och satte sin prägel på verksamheten. 
Den första flyktingen sägs 1942 ha paddlat över i en kanot. Till att börja med var 
det mest personer som gjort sig obekväma i Danmark med illegal verksamhet. På 
hösten 1943 skärptes villkoren för 6.000 - 7.000 danskar med judisk anknytning och 
i oktober kulminerar antalet flyktingar. Mot Ven flydde då c:a 600 personer. De flesta 
landade då under fyren. En av dessa var Aage Niels Bohr som i likhet med sin fader 
Niels Bohr erhöll Nobelpriset i fysik (1975 resp. 1922). Hela familjen lyckades fly 
över till Sverige via fyra olika platser och tillfällen. 

Strandningar
Passagen genom Öresund var besvär-
lig med många grund och ön Ven 
var ett påtagligt hinder framför allt 
för råtacklade skepp. Ström och svår 
dimma försvårade passagen ytterli-
gare. 

En fyr på Ven var säkert välkommen. 
Viss uppfattning om strandningar 
får man genom protokoll av ”Hvens 
Bergarelag” bildat 1866 och genom 
tullens dagböcker. Strandningarna 

Barken Oakland av Mariehamn strandade 
utanför Vens NV rev 1934.

fortsatte även efter 1871. Under 
1880-talet strandade c:a 15 fartyg i

närheten av fyren, t.ex. svenska ångaren Patriot av Malmö och barkskeppet Fransis-
cus av Lerhamn. Många var lastade med stenkol från England. År 1934 strandade 
barkskeppet Oaklands från Mariehamn. 

Tidningsnotiser
Skånska Telegrafen 1871: ”Den nya fyren på Hven. Den från Paris förskrifna 
fyrapparten ankom till Helsingborg i torsdags och transporterades genast till ön 
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af Lotsångaren ”Frej”. Uppsättningen, som sker under öfverinseende af lotsverkets 
öfveringenjör, major Heidenstam, hvilken i fredags för detta ändamål anlände, väntas 
vara fullbordad om ett par dagar, så att fyren sannolikt kommer att tändas redan i 
dessa dagar.”

Ystads Tidning 1871: ”Till fyrmästare å nyuppförda fyren på ön Hven har antagits C. 
P. Björkman å fyrfartyget Svinbådan.”

Stockholms Dagblad 1887: ”Förordnad fyrmästare. Sedan fyrmästaren å Hvens fyr C. 
Björkman aflidit, har lotsstyrelsen förordnat t. f. fyrmästaren A. F. Eriksson att under 
ledigheten bestrida fyrmästaretjensten å Hven.”

Svenska Dagbladet 1887: ”Sjöfartstidning. Fyrmästare å Hven. Till fyrmästare vid 
Hvens fyrplats är den 9. d:s antagen och konstituerad t. f. fyrmästaren derstädes Axel 
Ferdinand Eriksson.” 

Våra Fyrar, utgiven av ”Fyrpersonalens Förening” vid Lotsverkets Personalföreningars 
40-årsjubileum 1944: ”VEN. Klass: II.

Bemanning: Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden.
Dyrortsgrupp: A. 
Fyrinrättningen: Elektrisk fyr, lins 4:e ordningen. Elektriskt driven sirén för 
tryckluft. 1 st. 7 hkr. elmotor. I reserv 1 st. 7 hkr. Bolinder-motor. Vitt, 12 m högt 
fyrtorn vid gavel av bostadshuset. Fyrplatsen anlagd 1871. 
Platsens läge och natur: På öns V sida. Vackert läge. Fyrområdet omfattar 4.650 
kvm odlingsjord och trädgård med fruktträd och bärbuskar. 
Bostäder: Fm 2 rum och kök jämte 1 vindsrum utan eldstad. Fv 2 rum och kök, 
det ena rummet vindsrum. Fb 1 rum och kök. El. ljus i bostäderna, för övrigt inga 
bekvämligheter. Anslag beviljat för bostadsförbättring.    
Kommunikationer: Närmaste hamn är Kyrkbacken, väg dit 15 min. gångtid. 
Båtförbindelse med Landskrona en gång i veckan. Från östra hamnen, Bäckviken, 
daglig förbindelse med Landskrona. Till Bäckviken c:a 5 km. 
Postanstalt: C:a 3 km från fyrplatsen. Posten hämtas dagligen. 
Handelsbod: Till närmaste handelsbod 15 min. gångtid. 
Skolundervisning: Folkskola 2,5 km från fyrplatsen. ”

Minsveparen HMS Vens vapensköld
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Hej, mitt namn är Johan Holmén och jag är nybliven medlem hos er i Fyrsällskapet. 
Jag vill härmed först och främst tacka för medlemskapet och dela med mig av mitt första 
inlägg och minnen från mina upplevelser från Sveriges fyrar. Tack.

Kullens papegojfyr
Jag har varit här förut… Flera gånger faktiskt. 
För att vara helt ärlig så är detta mitt sjätte 
besök. Sjunde om man räknar då vi fick vända 
för att min svägerska fick värkar precis när vi 
klättrat upp för backen. Joar kom till världen 
den natten.

Jag kommer alltid tillbaka hit. Till Kullens fyr 
ovanför Mölle. I alla stadier av mitt liv har jag 
besökt den. Den består och ger mig trygghet i 
en i övrigt kaotisk vardag. Papegojfyren är det 
faktiska syftet med mina återbesök. Den har 
stått där och trotsat väder och vind i snart 500 
år och är den ultimata symbolen för ihärdighet 
och bestående. Utan den - inga fyrar. 

Fyrväktarens plikt på den tiden var någonting 
helt annat. Kurerande av fyrens eld oavsett vad. 

Det ansvar han bar för alla de sjömän där ute, omgärdade av det vilda och otämjbara 
havet. Papegojfyrens konstruktion påminner mig om att allt du behöver i livet är en 
solid bas och en stabil struktur. Jag söker fortfarande efter min…

Jag vet i ärlighetens namn inte var ifrån mitt intresse för fyrtorn kommer. Jag är från 
inlandet och har egentligen ingen naturlig koppling till det marina livet. Å andra si-
dan har jag alltid fascinerats av havet. Dess dramaturgi och skönhet är och har alltid 
varit oemotståndligt fängslande. 

Men jag drabbas samtidigt av ångest, ångest i sin renaste form. Att fyrarna inte längre 
uppfyller samma viktiga funktion då som nu, på den tiden papegojfyrar och sjömän 
möttes som själsfränder, där ljuset talade. Om livet ändå kunde vara så okomplicerat 
i dessa pandemitider då vi inte kan mötas, umgås och skapa nya minnen. Idag vill jag 
hålla elden vid liv i en papegojfyr, en fyr som denna gång talar till mig.

Det här besöket är dock annorlunda. Det är mitt första besök som medlem av det 
Svenska Fyrsällskapet. Det känns roligt. Det känns rätt. Väl framme finner jag flera 
andra besökare som delar mitt intresse av fyren, och som glatt delar med sig av sina 
tankar och visioner kring den. I och med mitt medlemskap hoppas jag på fler möten 
likt dessa. 
      Er fyrvän
         Johan
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Tillverkning av en fyrlykta till fyrhuset på 
Stångehuvud

Arne Jonsson

Fyrhuset uppfördes 1890 och den ursprung-
liga fotogendrivna fyrlyktan var i funktion 
fram till 1917, då den ersattes av ett gasdri-
vet AGA-aggregat. 2014 monterades ett svagt 
prydnadsljus in i fyrhuset. Det drivs av en sol-
cell på taket.

Sedan Carl och Calla Curmans Stiftelse tog 
över fyrhuset från Vikarvet (år 2017) har det 
funnits ett uttalat önskemål om att förse det 
tomma fyrhuset med ett innehåll som minner 

om dess ursprungliga funktion som en ledfyr för sjöfarten. Helst skulle man vilja få 
tag på en gammal fotogendriven fyrlykta från tiden.

I avvaktan på att en gammal fyrlykta eventuellt skulle kunna hittas, fanns tankar på 
att montera foton på en antik fyrlykta runt en pappcylinder, som placerades på ett 
bord i fyrhuset så att de skulle kunna beskådas genom fönstren.

På sommarmötet 2020 med Carl och Calla Curmans Stiftelse togs förslaget upp om 
att göra en modell av en fyrlykta för fyrhuset. Förslaget gillades och det anslogs en 
summa för materielinköp.

Den ursprungliga fyrlyktan finns beskriven som;
“Linsapparat af 6:e ordningen visande reguliert, hvitt och rödt klippsken. Apparaten har 
en diameter å 30 cm, bestående af tvenne fack om 90 grader vardera. Rotator med tvenne 
messingsskärmar. Röd glasruta i fristående jernskärm söderut och röd glasruta i fönster 
norrut.”

En lykta enligt vidstående 
bild valdes som modell för 
bygget.

Hållare för cylinder, linser 
och brännare tillverkades i 
trä och målades sedan svarta 
för att efterlikna en järnkon-
struktion.

Bordet tillverkades med en 
benlängd anpassad så att lin-
serna skulle komma i föns-
terhöjd.
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En fotogenlampa från en gammal båt-
lanterna fanns till hands och påminde 
lite om brännaren på vår förebild.

Det visade sig senare att den inte al-
strade tillräckligt med värme för att 
driva runt rotatatorn.

Linserna skall vara av samma typ som 
finns i gamla skeppslanternor; 90-gra-
ders fresnel-linser. Linshöjden 20 cm 
skulle passa till bygget.

Efter en tids resultatlöst sökande på bl.a. Tradera, gjordes ett försök att gjuta linser i 
transparent plast. Resultatet blev inte bra, varför sökandet efter en lanterna fortsattes.

Problemet med gjutförsöket var dels att tillverka en form till linsens skarpa veck; dels 
att undvika att gasblåsor stannade kvar i plasten. Till slut hittades en antik akterlan-
terna med 180-graders lins, som kunde delas mitt itu.
 
STUDIEBESÖK
Vänermuseet i Lidköping har några gamla fyrlyktor för fotogen. Vi släpptes in i deras 
stora förrådsmagasin för att studera detaljlösningar i bl.a. upphängning av rotor och 
balansering.

Vi blev imponerade av hur fint rotator med skärmar var balanserade och att friktio-
nen mellan rotatorns centrumspets mot stödjande halvädelsten var så låg. En liten 
knuff på rotatorn fick den att snurra en bra stund. De tidigare funderingarna på en 
kullagerupphängd rotator övergavs nu; det fick bli på det gamla viset.
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ROTATOR

En cirkelformad plåt klipptes upp i 24 
sektorer, som får bilda turbinblad i ro-
tatorn.  

Bladen nitades fast i rotatorns ytterring 
och ett nav med centrumspets mon-
terades. Centrumspetsen vilar mot en 
skålformad halvädelsten för att uppnå 
låg friktion. 

Mässingskärmarna fästes i lodräta 
stänger som hängdes upp i  horison-
tella spröt på rotatorringen. Skärmarna 
fixerades sinsemellan med dubbla hori-
sontella stänger.

TESTNING

Så blev det då dags att tända lampan för att se om rotatorn började att snurra av 
värmen från lampan. Första försöket med lysfotogen och lampan från en gammal 
lanterna gav mer sot än snurr. Med brännaren från ett Trangia campingkök och T-röd 
som bränsle gick det bättre och rotatorn snurrade fint.

INSTALLATION I FYRHUSET

Den 2/6 2021 transporterades delarna till 
lyktan ut till fyrhuset på Stångehuvud, där 
de monterades ihop.

Brännaren tändes och efter en stunds upp-
värmning började rotatorn snurra.

Den ursprungliga fyrlyktan var en s.k. 8-da-
gars lykta med en separat bränsletank, som 
via ett rör försåg brännaren med bränsle. Då 
behövde man bara fylla på bränsle en gång 
i veckan.

I fyrhuset finns också en fotogendunk i alu-
minium från tiden, samt en instruktionsbok 
från Lotsstyrelsen om fyrlyktans skötsel.

Fyrlyktan på plats i fyrhuset.
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Fler fyrar deltog vid fyrdagarna 2021
Så har de 19:e fyrdagarna passerat. Vi kunde se en ljusning i coronaläget, såtillvida 
att fler fyrar deltog men antalet besökare blev ungefär detsamma som förra året. Ett 
högtryck över norska havet gjorde att vädret var överlag bra i större del av Sverige 
förutom i övre Norrland som hade regn. Antalet öppna fyrar var 41 och antalet fyr-
besökare blev i år 5426.

Aktiviteterna på fyrarna har varit många. Här 
följer några exempel. På Agö, den vackra fy-
ren längs Hälsningekusten, hade man pizza-
bak och besökarna fick gå runt och titta i de 
gamla husen som tillhörde fyren. Mingel och 
en stunds reflektion medan man betraktade 
horisonten var viktiga delar. Vid Harnäs fyr, i 
Vänern, mötte många besökare upp som kun-
de berätta om gamla minnen från fyrplatsen, 
vilket var mycket uppskattat. På västkusten 
hade Nidingen så många besökare att bryg-
gan blev full och båtar fick vända om. Årets 
besvikelse blev grillningen vid Gåsörens 
100-årsfirande som fick ställas in på grund av 

det dåliga vädret i norr. I stället får vi gratulera Mariestad som invigde en nybyggd 
vippfyr med många besökare. Segerstads fyr på Öland gjorde en god gärning genom 
att överskottet från fyrdagen 5003 kr skänktes till UNHCR.

Grundaren och ordföranden i Svenska Fyrsällskapet, Esbjörn Hillberg, som hastigt 
avlidit sedan fyrdagen 2020 hedrades med blomsterbuketter vid sin hemfyr på Donsö.

Antal besökare ordnat efter numerär var: Mariestads fyrar 500, Segerstad 500, Kul-
len 325, Hållö 297, Morups Tånge 275, Vinga 230, Ölands Södra Udde 218, Tylö 200, 
Hästholmen 192, Hanö 183, Smygehuk 180, Donsö Huvud 173, Bönan 166, Häradskär 
150, Sandhammaren 133, Hallands Väderö 131, Bjuröklubb 120, Grynge ensfyrar 120, 
Bråten 116, Nidingen 112, Harnäsudde 111, Jävre 96, Örskär 96, Ystad 93, Huvudskär 
86, Stenkyrkehuk fyr 73, Garpen 70, Nordkoster 65, Agö 60, Snurran, Bohus Malmön 58, 
Almagrundet fyrskepp 48, Hammarö Skage 42, Väderöbod 41, Landsort 39, Bremön 36, 
Ingrunden/Utgrunden 32, Libertus 19, Lungö 18, Bungeör 17, Gåsören 5.

Svenska Fyrsällskapet vill framföra sitt varma tack till alla de människor som på ett 
eller annat sätt varit inblandade i att genomföra fyrdagarna och till Sjöfartsverket som 
tillåtit att fyrarna har öppnats. Ett stort tack även till de privatpersoner, föreningar och 
kommersiella organisationer som har deltagit. Vi är mycket glada för det arbete som 
har lagts ned då det sprider ett fyrintresse och en fyrkunskap som ökar möjligheterna 
till att bevara fyrarna. Med Sveriges långa kust är fyrarna fortsatt viktiga som naviga-
tionshjälpmedel, kulturella minnesmärken och vackra utposter i sjö- och havsmiljö.

Mot bakgrund av coronapandemin får man säga att årets fyrdagar ändå blev en 
framgång med många fina arrangemang. Jag hälsar alla välkomna tillbaka till fyr-
dagarna 2022.

     Hälsningar Tommy Öberg

Niina Tasbas tänder en av fyrarna på 
Grynge vid årets firande.
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Mariestads kommun inviger sin nya vippfyr och 
Mariestads Fyrsällskap får årets Vänerstipendium

Mats Palmerius (text) & Stefan Svensson (foto)

I föregående nummer av Blänket berättade vi om att vi höll på att bygga en vipp-
fyr vid infarten till Mariestads yttre hamn. Den 23 juni stod vippfyren klar och på 
den Internationella Fyrdagen den 21 augusti höll Mariestads kommun en invig-
ningsceremoni. Flera hundra människor kom för att bevittna invigningen. Mariestads 
kommunalråd Johan Abrahamsson och kommundirektören Susanne Wirdemo höll 
tal och prisade Fyrsällskapet för dess ideella arbete med alla gamla fyrar. Mellan 
talen spelade och sjöng musikanter från Mariestad under ledning av Totte Rajamäki. 
Både tal och musik fick stort bifall från den månghövdade publiken. Vippfyren fick 
nu officiellt sitt namn, ”Lennart”, till hedrande av Mariestads Fyrsällskaps grundare, 
framlidne Lennart Högstedt.

Vippfyren "Lennart" är in-
vigd och "Vänerstipendiet" 
utdelat. 

Från vänster: Kommunal-
rådet Johan Abrahamsson, 
Fyrsällskapets ordförande 
Bo Björk, kommundirektör 
Susanne Wirdemo och Hen-
rik Lindblom från Karl-
stads kommun

Lennarts livskamrat Cristina Högstedt fick äran 
att förrätta namngivningen av vippfyren. 
Här tillsammans med ordföranden Bo Björk.

En överraskning för oss alla var Henrik Lind-
blom från Karlstads kommun. Som represen-
tant för alla kommuner runt Vänern kungjorde 
han att Mariestads Fyrsällskap har tilldelats 
2021 års Vänerstipendium på 20 000 kronor. 
Stipendiet delas ut ur Vänerns jubileumsfond 
till en person, företag, organisation eller före-
ning som arbetat för att öka kunskaperna om 
Vänern.
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Stipendiet delades ut med följande motivering: ”Fyrsällskapet får priset för att genom 
omsorgsfull renovering av utvalda fyrar, sjömärken och miljöer stärkt kunskapen kring 
Vänerns sjöfartshistoria och visat på vikten av kulturvårdande arbete. Under 2020 har 
föreningen även arbetat med att röja fågelskär i Mariestadsfjärden för att underlätta 
häckning för sjöfåglar.

Föreningens insatser bidrar även till att stärka den gemensamma identiteten hos 
invånarna runt Vänern och ger förutsättningar för kommande generationer att få uppleva 
de vackra fyrarna”.

Många Mariestadsbor hade kommit till invigningen av stadens nya landmärke.

Mariestads Fyrsällskap tackar alla som kom till invigningen och för den stora 
äran att få ha blivit årets Vänerstipendiat.

Mariestadsmusikerna Stefan Jonsson, Kristin Svensson, Majsan Gustavsson och Totte 
Rajamäki underhöll och vippfyrens färdigställande firades med en specialgjord tårta.
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Dalénmuseet-25 år

Ulf Schloss

Den 20:e augusti var det 25 år sedan Dalénmuseet i Stenstorp, där Gustaf Dalén föd-
des invigdes. Fyrsällskapets ordförande Jan Olsén samt övertecknad hade bjudits in 
av Gustaf Dalénsällskapet till jubileumsfestligheterna. Övriga inbjudna var förutom 
medlemmar i sällskapet ett flertal släktingar till Elma och Gustaf Dalén, representan-
ter från Falköpings kommun m.fl. som varit med om tillkomsten av museet.

Lysbojar och fyrlykta för eldrift. AGA-klippen.

Ett urval av fyrlyktor. AGA-glödnätsbytare.

Gamla tingshuset i Stenstorp där 
Dalénmuseet är inrymt.
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Gästerna hälsades välkomna av sällskapets vice ordförande Carl-Axel Gabrielsson 
som även guidade oss genom det mycket fina museet där det mesta från AGAs om-
fattande produktion fanns att beskåda. Ett besök rekommenderas å det varmaste! Vi 
fick även se en film från tillkomsten av museet samt från dess invigning. Under den 
efterföljande lunchen på hotell ”Fyrvaktaren” hölls flera tal som belyste Gustaf Da-
léns gärning men även privata minnen.

Jan Olsén informerade om Svenska Fyrsällskapets verksamhet, framtida planer etc. 
Janne belyste även GDs betydelse för sjösäkerheten genom hans uppfinningar av 
främst användandet av acetylengas som ljuskälla, gasklippen, solventilen, dalénljuset, 
glödnätsbytaren vilka bidrog till avsevärt högre ljusstyrkor, samt sist men inte minst 
mycket lägre driftkostnader. Innan dess var driftsäkerheten dålig, svårigheter att skilja 
olika fyrar från varandra och korta lysvidder. Oräkneliga sjömäns liv har sparats tack 
vare dessa uppfinningar.

Kommer fyrarna att behövas i framtiden? Svar, helt säkert med tanke på att de elektroniska 
navigationshjälpmedlen lätt kan störas ut/slås av.

Gustaf Dalén

Ett stort tack till Gustaf Dalénsällskapet!
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Utklippan – fyrfästningen i sydost
Mats Carlsson Lénart

Utklipporna var en stor fara för sjöfarande när skeppen ännu inte alltid 
exakt kunde veta var de befann sig. Införande av permanent fyrljus på 
skäret för 180 år sedan blev därför en befrielse både för sjöfolk, fiskare 
och örlogsmän.

Få fyrplatser i Sverige ligger så långt ut 
till havs som Utklippan. Till närmaste 
fastland är det nästan 17 kilometer och 
till närmaste grannö 10 kilometer. 

Under de dryga 130 år som Utklip-
pan var en bemannad fyrplats så var det 
nog så att det fjärran och utsatta läget 
aldrig riktigt lockade fyrpersonal att 
söka sig just dit. Inte heller bidrog be-
skrivningarna av fyrplatsen, i t.ex. Våra 
fyrar från 1944, till att underlätta rekry-
teringen; Dricksvattnet utdömt... Skat-
terna ruinerande.

Och även den som kommer en stek-
het sommardag, över ett spegelblankt 
hav till Utklippan kan föreställa sig att 

livet på den torra, trädlösa ön nog kunde 
vara lite torftigt. Inte minst saknas grön-
ska och känslan av ombonad. Men ham-
nen är bra och skyddad, vilket ju ofta 
inte var fallet på fyrplatserna förr.

Tog lång tid
Utklipporna är som namnet antyder två 
öar, åtskilda av ett smalt sund. Fyrplat-
sen ligger på Södraskär medan Norraskär 
är obebyggd. 

Redan för hundratals år sen diskute-
rades möjligheterna att varna sjöfarande 
för Utklipporna. Men ett hinder var 
de farliga skärens strategiska läge, nära 
svenska flottans huvudstation i Karls-

Kombinationen fyr och fästning är kanske inte helt ovanlig men 
Utklippan med sin fyr stående på ett signaltorn är högst speciell.
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krona och vid den södra inseglingen till 
Kalmarsund. Bland annat föreslogs år 
1760 en spirbåk, det vill säga ett större 
sjömärke som kunde identifiera Utklip-
porna i dagsljus men förslaget ansågs för 
riskabelt, då det sena 1700-talet var en 
känslig tid och Ryssland förde en aggres-
siv politik mot Sverige. Ett kännings-
märke kunde ju hjälpa även en fiende.

Men under vissa perioder så fyrades 
det tillfälligt på Utklippan, bland annat i 
samband med krigen i slutet på 1700-talet 
och även under åren 1812-14. Men det 
militära läget, detta var ju napoleonkrigens 
tid, gjorde att det ansågs för känsligt för att 
märka ut Utklippan med en permanent 
fyr. I stället blev det ytterligare några de-
cennier av mörker i vattnen kring skären.

Fyrfästning
Det var först på 1830-talet som frågan 
kom upp på allvar igen. Det krympta 
Sverige hade då övergått till att satsa på 

ett centralförsvar med Karlsborgs fäst-
ning som landets reservhuvudstad. Det 
var inte längre lika viktigt att till nästan 
varje pris dölja farliga skär som Utklip-
pan. 

Därför byggdes 1839-40 en fyr på Ut-
klippan – eller snarare en fyrförsedd liten 
fästning. Helt enkelt en ny svensk utpost, 
försedd med fyra kanoner och bemannad 
med 20 militärer. Med optisk telegraf 
skulle de rapportera till det större fortet 
på Kungsholmen i Karlskronas inlopp om 
några fientliga flottor var i annalkande. 
Den lilla befästningen bestod av en kva-
dratisk centralbyggnad och signaltorn vid 
två av hörnen (en s.k. donjon). 

Ovanpå det östra av signaltornen 
ställdes fyrlanterninen som var utrustad 
med sex rovoljelampor vars ljus för-
stärktes av var sin parabolisk spegel som 
tillsammans gav ett ljus som kunde ses 
cirka 30 kilometer bort från ett vanligt 
skeppsdäck. 

Den 15 november 1840 tändes Ut-
klippans fyr.

Ny högre fyr installeras
Så på Utklippan fanns till en början både 
militärer och fyrpersonal. Men försvaret 
tröttnade ganska snart på Utklippan. 

Efter Krimkriget på 1850-talet stabi-
liserades förhållandena i Östersjöområ-
det, fred rådde i regionen och sannolik-
heten att en fiende skulle dyka upp var 
liten. Dessutom hade den vapentekniska 
utvecklingen sprungit i från befästningar 
av den typ som byggts på Utklippan.

Så möjligen var militärens mins-
kade intresse för Utklippan en öppning 
för Lotsverket att placera en ny och  
ljusstarkare fyr på Sveriges sydligaste 
ögrupp. Den ursprungliga fyrlanterninen 
hade inte mer än 17 meters lyshöjd. 

Därför byggdes på Överums bruk i 
Småland en heidenstam-fyr som 1870 

Den första fyren på Utklippan var en lan-
ternin som stod på det högra av signaltor-
nen, medan det vänstra tornet hade en 
optisk telegraf. 1870 ersattes telegrafen av 
det höga fyrtornet på bilden. 
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monterades upp på västra fästningstor-
net och det nya arrangemanget ökade 
lyshöjden till nästan 31 meter.  Det är 
det höga rödmålade fyrtorn som än idag 
står på Utklippan. Några år senare ersat-
tes rovolja som fyrbränsle av fotogen.

Då det blev allt svårare för Marinen 
att finna meningsfulla uppgifter åt de 
artillerister som var placerade på Ut-
klippan bestämdes 1884 att Lotsverket 
skulle ta över ansvaret för hela fyrfäst-
ningsanläggningen. ”Såsom befästning är 
Utklippan fullkomligt värdelös”, skrev Ble-
kinge Läns Tidning samma år.

Epoken Lagervall
Mellan 1891 och 1940 var det far och 
son Lagervall som var fyrmästare på Ut-
klippan.

Karl Olov Pettersson Lagervall var 
karlskronit, timmermansson och född 
1843. Före det att han tillträdde på Ut-
klippan år 1891 hade han varit fyrvak-
tare i 17 år på Dämman i Kalmarsund.
Under hela sin fyrmästarperiod hade 
han alltid någon av sönerna, Erik och 

John, som fyrbiträde eller fyrvaktare. Så 
kring förra sekelskiftet var Utklippans 
fyr mer eller mindre ett slags lagervallskt 
familjeföretag. 

Pricken över i:et var när 29-årige 
John Lagervall år 1908 efterträdde sin 
far Karl Olov som fyrmästare på Ut-
klippan. John kom att tjänstgöra i to-
talt 38 år på Utklippan, varav 32 som 
fyrmästare. Han var ju dessutom delvis 
uppvuxen på ”Klippan” dit han kom för 
första gången vid tolv års ålder och är sä-
kert den person som genom tiderna till-
bringat absolut mest tid på den isolerade 
fyrplatsen.

Fyrbiträdet omkom
Naturligtvis fick John Lagervall uppleva 
både dramatiska händelser och stora för-
ändringar på Utklippan. 

I en intervju med Blekinge Läns Tid-
ning 1936 berättade han att den värsta 
olycka han varit med om inträffade den 
20 september 1918. Lagervall med sina 
två fyrbiträden August Olofsson och 
Gustaf Hammarqvist var ute i en mindre 

Utklippans fyrplats hade en personal på fyra så det behövdes fler bostäder än på de flesta 
andra fyrplatser. Idag bedrivs vandrarhem och restaurang i ett par av byggnaderna.
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båt och tog upp fiskegarn utanför klip-
pan. Plötsligt reste sig en brottsjö som en 
vit vägg bakom männen. Vågen föll rakt 
över båten och pressade ner den djupt 
under ytan. När de tre männen kom 
upp igen var Olofsson död. ”Han stod 
rakt upp ur vattnet med ansiktet riktat 
mot fyren, en verkligt hemsk syn”, berät-
tade Lagervall och det var med nöd och 
näppe som han och Hammarqvist till sist 
lyckades bli bärgade av några fiskare.

De utsatta fiskarna
Det största projektet på Utklippan un-
der John Lagervalls period som fyrmäs-
tare var anläggandet av en nödhamn för 
fiskebåtar på Norraskär, alltså den av 
Utklipporna som ligger mitt emot skäret 
med fyren. 

Under århundraden hade blekinge-
fiskare råkat i sjönöd, lidit skeppsbrott 
och även förolyckats i vattnen kring Ut-
klippan. En vändpunkt kom 1924 när 
fyra hasslö- och tre aspöfiskare omkom 
i en svår septemberstorm som de över-
raskats av. 

Den unge statsmeteorologen Anders Ång-
ström var frustrerad över att fiskarna inte 
blivit varnade för stormen i tid. I början av 
1900-talet fanns särskilda stormvarnings-
stationer längs den svenska kusten som 
med optiska signaler varnade sjöfarande 
för dåligt väder. Men 1924 hade Stock-
holm Radio lokalt börjat sända SMHI:s 
sjörapporter och i början av 1925, när 
Radiotjänst inledde sin verksamhet, skulle 
väderleksrapporter för hela Sverige börja 
sändas regelbundet. Ångström föreslog 
därför att Sveriges fiskare skulle få bidrag 
till att köpa radiomottagare.

Nödhamnen blir verklighet
Och samtidigt hade Blekinge just fått en 
ny landshövding, stockholmsjuristen Sven 
Hagströmer (farfar till finansmannen med 
samma namn). Han började genast efter 
katastrofen i september 1924 ta itu med 
fiskarnas säkerhet. Av de åtgärder han fö-
reslog var det som mötte mest entusiasm i 
skärgården en helt ny fiskehamn – en nöd-
hamn – på Utklipporna. 

Fyr-sällskapsliv cirka 1915. Mannen med hatten är fyrmästare John Lagervall som först växte upp 
och sedan arbetade på Utklippan i hela sitt yrkesliv. Han bodde på "Klippan" i 49 år.
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Det tog dock ganska lång tid innan nöd-
hamnen blev verklighet men till slut 
började den byggas år 1937 som s.k. AK-
arbete. När hamnen slutligen invigdes i 
juli 1942, tillsammans med två fiskefyrar 
vid inloppen, nästan 18 år efter den svåra 
olyckan, var landshövding Hagströmer 
på plats, säkert nöjd över att fiskarna fått 
sin livlina. Hamnen hade två inlopp för 
att möjliggöra angöring oavsett väder 
och var dessutom försedd med storm-
luckor som skulle minska sjöhävningen 
i hamnbassängen när det blåste mycket.
Den legendariske fyrmästaren John La-
gervall hade slutat på Utklippan redan 
1940 och levde vid tiden för nödham-
nens invigning som pensionär inne i 
Karlskrona.

Idag är nödhamnen framförallt en 
populär fritidsbåtshamn sommartid och 
bidrar till att Utklippan, trots sitt isole-
rade läge långt ut till havs, kan vara ett 
populärt och tillgängligt utflyktsmål.  

Militären återvänder
I samband med världskrigen under 
1900-talet ökade spänningarna på nytt i 
Östersjö-området och militären fick på 
nytt upp ögonen för den yttersta utpos-
ten i sydost.

Flyktingar från framförallt Ryssland 
började dyka upp på Utklipporna när 
revolutionen i det stora landet i öster 

Fyrplatshusen på Utklippornas södra skär ligger mittemot Norraskär, där nödhamnen för 
fiskare anlades 1939-42. Hamnförhållanden är numera mycket goda och med utflykts-
båten från Karlskrona tar man sig till utposten på någon timme.

Utklippans mistkanon tillverkades vid 
Hellefors bruk i Sörmland och användes 
1895-1927 då den ersattes av en tyfon.
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närmade sig. Men det var först under 
andra världskriget som militärer åter sta-
tionerades på Utklippan, då där fanns en 
marin kustbevakningsstation. 

Världskriget ersattes sedan av det 
kalla kriget och militären behöll viss 
närvaro på Utklippan. Högst upp på 
fyren monterades en mast för en radar 
som övervakade de kringliggande vatt-
nen. Däremot kunde radarn förstås inte 
upptäcka den stora sovjetiska ubåt som i 
slutet av oktober 1981 förmodligen pas-
serade Utklippan när den – medvetet el-
ler omedvetet – var på väg in mot Gåse-
fjärden, där den som bekant grundstötte 
och ertappades.

De senaste 70 åren
1948 elektrifierades fyren genom en ka-
bel från Utlängan som var närmaste större 
skärgårdsö och ännu en epok på Utklip-
pans fyrplats tog sin början. En kraftfull 
nautofon installerades liksom en cirkulär 
radiofyr och en elektrisk bifyr.

Elektrifieringen av Utklippan inne-
bar också början på en stegvis nedskär-
ning av fyrpersonalen, som under de 
första dryga 100 åren alltid var fyra man. 

De sista fyra åren som Utklippan var 
bemannad (1968-72) så utgjordes den 
fasta personalen av blott två man, Karl 
Albert Karlsson och Bertil Johansson vil-
ka var fyrmästare respektive biträdande 
fyrmästare. 

År 2008 inträffade den senaste stora 
förändringen på Utklippan – en för alla fy-
rentusiaster beklaglig sådan. För då släck-
tes den kraftiga huvudfyren och endast 
en mindre sektorfyr svarar idag för skenet 
från Utklippan, som nu har blott en tred-
jedel så stor lysvidd som det gamla ljuset.

UTKLIPPAN – FAKTA
Fyrplats på en liten ögrupp utanför östra 
Blekinges skärgård
Första permanenta fyren tänd 1840, nu-
varande fyr 1870
Elektrifierad 1948, avbemannad 1972
Angöringsfyren släckt 2008
Båtturer från Karlskrona sommartid. 
Vandrarhem och restaurang.

Den stora linsen på Utklippan plockades 
bort redan 1972 och ersattes fram till 
2008 av ett kraftigt fyrljus med strålkasta-
re av s.k. sealed beam-typ. Idag är Utklip-
pan endast en sektorfyr som lyser betydligt 
mindre kraftigt än det gamla ljuset.

Det östra signaltornet på Utklippan har 
gapat tomt sen den första fyren revs 1870..
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Jävre/Skags fyr 150 år
Tomas Berglund

Den Internationella Fyrdagen och Jävre/Skags fyrs 150 
år, firades i strålande solsken och en skön sensommar-
värme, människor kom och gick under dagen, det blev 
till slut runt 100-talet besökare som var uppe i fyren. 
Plaketten från Svenska Fyrsällskapet blev överlämnad 
för att senare bli monterad på en träplatta och limmas 
fast på fyren. 

Guiden och Fyrsällskapets medlem Elin Johans-
son hade ordnat en tipsrunda med fyrrelaterade frågor, 
hon höll även en uppskattad föreläsning kring fyrar, 
deras verksamhet genom historien och Heidenstams 
konstruktion av Jävre Fyr. Fyren och Nils Gustaf von 
Heidenstams idé om att bygga för att kunna flytta kan 
man säga har varit före sin tid. Återbruk som är på allas 
läppar idag, har Fyren länge varit en del av. 

Ursprungligen byggdes fyren på Skag/Gråklubben, 
målad röd och vit med en ärvd fyrapparat från Lands-
ort. Denna ersätts 1924 med en trumlins som tidigare 
funnits på fyren Gotska Sandön. I mitten av 1960-talet 
monteras fyren ner då den blir ersatt av den nybyggda 
Skags Udde fyr. Fyren ligger några år i förvar men på 
sin 100 årsdag blir den ånyo uppsatt, nu målad svart 
och vit i Jävre, med en lins från Stenkyrkehuks fyr. Pla-

ceringen i Jävre var ett sätt att hedra Jävre/Sandholmen där flertalet av Sveriges kas-
sunfyrar byggts. Någon nautisk funktion har den alltså inte idag.

Fyrplatsen bör vara en av de mest lättillgängliga i hela Sverige? Man kan inte 
missa den svartvita fyren där den står alldeles invid vägen bland de liksom fyren 
ditflyttade små fiskestugorna med fiskrökeri och sommarcafé. Under sommaren står 
fyrens dörr oftast öppen, det är fritt för besökare att gå upp för spiraltrappan och 
ut på balkongen för att njuta av utsikten, skulle dörren vara stängd och låst, finns då 
möjligheten att låna en nyckeln hos Ica affären på andra sidan E4:an, den är lätt att 
hitta då det finns en kopia av Jävre fyr på taket och att affären dessutom har det pas-
sande namnet: ICA E-fyren!

Förmodligen enda 
runstenen med fyr-
motiv. Stenen slogs 
2007 av konstnären 
Roland Hedlund. 

ICA E-fyren.
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Det finns eldsjälar, och sen finns det extra eldiga eldsjälar.

En stor eld har nu slocknat. Christer Hollinder 
i Ratan förlorade en lång kamp mot en ovanlig 
cancersjukdom den 8 september 2021. 

Christers passion i livet var att få den gamla fy-
ren Ratan södra till sin ursprungliga stenfot på 
Ledskär i Ratan. Fyrhuset skulle fraktas tillbaka 
och återställas till sitt 1800-talsutseende in- och 
utvändigt, det hade han bestämt sig. Och hans 
dröm blev sann, den orubbliga kampen gav re-
sultat, även om det tog några decennier. Fyren 
är nu på plats, helt renoverad både in- och ut-

vändigt, tack vare oändligt många ideella arbetstimmar av medlemmarna i före-
ningen Ratans historia, med Christer som projektledare och ständigt entusias-
tisk drivande kraft. Bara några mindre målningsarbeten återstår under hösten 
2021 samt möblering.

Alldeles i sluttampen av allt arbete blev Christers hälsa sämre och sämre, och 
ganska oväntat rycktes han bort - en chock och stor sorg i hela byn. Även om 
han hann se fyren bli klar, så kommer han inte att uppleva invigningen, och det 
känns väldigt ledsamt, orättvist. Christer skulle ha fyllt 77 år i oktober 2021. 

Vila i frid, och må evighetens fyrar för alltid lysa upp din tillvaro där du är. 

            Ritva Lundberg 
            Föreningen Ratans historia

Foto: överst Ritva Lundberg, nederst Peder Öberg
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Kapelluddens fyr renoverad till toppskick
Magnus Rietz

Fyren Kapelludden på östra Öland har under den gångna sommaren ge-
nomgått vad som tveklöst kan kallas för en total make over. I drygt fyra 
månader har man till minsta detalj renoverat denna Heidenstamfyr och 
återställt den till ett skick i nivå den möjligen hade då den uppfördes. 

Arbetet har utförts av Lejon Entre-
prenad på uppdrag av Sjöfartsverket. 
Driftsledaren inom företaget, Niklas Or-
vas, berättar att man ställts inför mycket 
utmanande arbetsuppgifter. Alltifrån att 
nytillverka omöjliga skruvar i tumsmått 
till att fälla in nytt trä i ytterdörren som 
helrenoverats. Själva målningsprogram-
met har varit synnerligen omfattande 
med olika färgkvaliteter och pålägg. In-
teriört har fyren sprutmålats med linol-
jefärg i toppskiktet ovanpå blymönje-
färg. Grundarbetet att bara inte tala om.

Projektet slutfördes under andra helgen 
i september med målning av golv och 
vissa detaljer. Torktiden är minst 40 da-
gar varför fyren inte får beträdas förrän 
denna löpt ut. Arbetets utförande kräv-
de också ett mycket omfattande bygge 

av ställningar utanpå fyren vilka i sin tur täcktes in för att bland annat tillåta konti-
nuerligt arbete under skiftande väderförhållanden. Niklas Orvas anger att de utförda 
åtgärderna nu bör hålla i 30 år. 

Ovantecknad kan intyga att det resultat som föreligger både exteriört och interiört i 
Kapelluddens fyr är helt enastående. Som ägare till ett antal äldre kulturbyggnader, 
om än inte någon Heidenstamfyr, vågar jag påstå att renoveringsarbetet med Kapell-
uddens fyr är något i särklass och till en grad man sällan ser utfört över huvud taget i 
liknande sammanhang. Saken kan nog inte uttryckas i andra ord än ren yrkesstolthet. 
Bara att gratulera de skickliga personer som ligger bakom bedriften. En observation 
bara, den yttre kulören på fyren framstår nu aningen åt det faluröda hållet, en bit från 
den klarröda nyans som Heidenstamfyrar brukar målas i.

Man får verkligen hoppas att Sjöfartsverket sedan kan låta Kapelluddens fyr få bli 
en s.k. visningsfyr. Så här vill vi ju alla att en av våra ädlaste Heidenstamfyrar ska få 
framstå. Dessutom att så många människor som möjligt ska få uppleva den respekt 
och det ökade engagemang som kommit att alltmer visas våra fyrar.
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Fyrens interiörer är målade i ganska kon-
servativa kulörer som inte känns igen i an-
dra Heidenstamfyrar..

Träpanelerna i fyren förefaller att vara väl 
bevarade och i mycket gott skick.

Lanterninen har här ännu inte fått den 
slutliga behandlingen av spröjsen men det-
ta åtgärdades senare i samband med byte 
av en av lanterninens glasrutor.

Färgen är sprutat pålagd inne i fyren i vad 
som nästan liknar en tjock glasyrliknande 
smet. Rostangrepp lär få vänta på sig ett tag 
men är med tiden naturligtvis oundvikliga.
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Fyrvaktarna på Ledskär
Ola Karlsson & Länsstyrelsen i Södermanland

Ledskärs, 1925. Fyrplatsen var då sedan många år avbemannad       Foto: Lotsverket

Det har funnits en fyr på den lilla ön Ledskär i Örsbaken utanför Nyköping 
sedan 1867. Det året uppfördes också ledfyrarna på Bokö utanför Trosa 
och Femörehuvud utanför Oxelösund. Fyren på Ledskär var bemannad 
fram till 1903. Det bodde som mest sexton personer samtidigt på ön.

Den förste fyrvaktaren på Ledskär hette 
Anders Petter Andersson. Han var tor-
pare på Rensholmen, en ö alldeles i när-
heten av Ledskär. Hans hustru Gustava 
var född på Landsort och de hade åtta 
barn. Anders Petter slutade som fyrvak-
tare i juli 1875 och blev torpare igen. 
Han dog på Rensholmen i oktober 1900. 

Anders Petter efterträddes som fyrvak-
tare av Johan Hägg som var född i Små-
land. Innan han kom till Ledskär arbe-
tade han som snickare på lotsbostället 
Stora Brevik i nuvarande Oxelösund. 
Han frös ihjäl i februari 1879 på Idkob-
ben, en liten ö som ligger mindre än en 
halv distansminut från Ledskär.  Han 
måste ha sett huset på Ledskär därifrån, 
men troligtvis bar inte isen så han kunde 
gå hem. Han efterlämnade hustru och 
tre barn.

Johan Hägg ersattes som fyrvaktare av 
lotsen Gustaf Alfred Sjögren den 1 april 
1879. 

Gustaf Alfred var född på Häradskär där 
hans far och minst tre generationer före 
honom också var var lotsar. Hans hustru 
var dotter till en hemmansägare på Har-
stena. När Gustaf Alfred och hans hus-
tru Karolina kom till Ledskär hade de 
redan sex barn. Äldste sonen Karl Uno, 
född på Kråkmarö, var då åtta år gam-
mal. På Ledskär fick föräldrarna sedan 
åtta barn till. Den yngste föddes 1890. 

Länsstyrelsen i Södermanland har satt 
upp en informationstavla på Ledskär.
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Boningshuset på Ledskär var på 30 kvm 
inklusive fyren som var en utbyggnad på 
ena långsidan av huset. Det fanns också 
ett mindre hus och ett utedass. Men det 
fanns inget dricksvatten på ön så man 
fick samla regnvatten i hällkar, eller 
hämta på fastlandet vid Ånga. Mjölk fick 
man hämta på Rensholmen eller Her-
tigö. Mjöl för vintern köptes i Nyköping 
på hösten. Sju säckar brukade räcka tills 
isarna gick upp.

Klockan halv elva på kvällen den 10 sep-
tember 1885 räddades 80 passagerare 
sedan den då helt nybyggda S/S Söder-
manland gått på grund en kabellängd 
NV om Ledskär. Det blåste vid tillfället 

styv SO kuling och kaptenen Carl Wil-
helm Svedelius hade missat en ruskprick 
och för full maskin i c:a 10 knop ränt 
upp på grundet.  

Livbåtarna fick sättas i sjön och passage-
rarna togs iland på Ledskär där de fick 
tillbringa natten. Fartyget sjönk klockan 
två på natten och fyrvaktare Sjögren 
rodde tillsammans med en passagerare 
tillbaka till Nyköping för att hämta 
hjälp. S/S Södermanland blev senare 
bärgad av Neptunbolaget. Efter repara-
tion av skrovet och maskineriet blev hon 
återinsatt i trafik. 

Fyrvaktare Sjögrens son Ivan drunknade 
i februari 1899 när han gick igenom isen 
för att hämta vatten. Han var då 19 år 
gammal. Fyra år senare automatiserades 
fyren på Ledskär och familjen Sjögren 
flyttade till Skansholmen. Då hade flera 
av barnen flyttat hemifrån. Äldste sonen 
blev först fyrvaktarbiträde på Hävringe, 
senare fyrvaktare på Spårö. En yngre 
son var först fyrvaktarbiträde på Lands-
ort, senare fyrvaktare på Tylö. Dottern 
Skuldfrid emigrerade som vuxen till 

Gustaf Alfred Sjögren och hans 
hustru Karolina Ledskärs fyr 2015.

S/S Södermanland
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Fyrvaktarna och deras hustrur:
Anders Petter Andersson f 18240826 Brandbol, Svärta d 19001028 Rensholmen, Svärta
Gustava Elisabet Åström f 18290614 Landsort, d 18860106 Rensholmen, Svärta 

Johan Hägg f 18480428 Uråsa, Kronoberg d 18790216 Idkobben, Svärta
Matilda Sundström f 18440404 Stora Brevik d 18890503 Oxelösund

Gustaf Alfred Sjögren f 18431219 Häradsskär, Gryt d 19211224 Skansholmen, Svärta
Karolina Maria Nilsson f 18500823 Harstena, Gryt d 19100830 Skanshomen, Svärta

Kanada där hon korades till innehavare 
av världens längsta hår; över två meter 
långt! Sonen Gustaf Mauritz blev kvar 
på Skansholmen och var tillsyningsman 
för fyren på Ledskär från 1915 till 1945.

Detta är hela ön Ledskär. Man ser tydligt grunden från den ursprungliga fyren.

FAKTA

Ledskärs fyr hade i början fast sken 
från en oljelampa. 1886 uppfördes en 
fristående mindre fyrkur av trä och 
fyren i bostadshuset släcktes. 1892 
ersattes fyrkuren av trä med en rund 
järnfyr. 1957 byggdes en vit fyrkur 
och 1987 byttes fyrkuren i järn ut 
mot en i plast. 

Skuldfrid Sjögren
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Fyrnytt
Maria Elsby

Borhallsudde
Fyrplatsen Borhallsudde i Vänern har 
2018 fått ny ägare. När Mathias Eng-
lund och sambon Anne tog över hade 
uteblivet underhåll lett till ett omfat-
tande behov av renovering av bygg-
nader och hamn. Allt är nu ”återställt 
och till 95% i samma utförande som 
ursprungligen”. I kommande nummer 

 av Blänket berättar ägarna mer.

Måseskärs Vänner
I förra numret av Blänket kunde man läsa att "Stiftelsen Måseskär" 
avvecklats och att den ideella föreningen "Måseskärs Vänner" bildats. 
Föreningen har ansökt hos Transportstyrelsen om att få tända Må-
seskärs gamla fyr under den årligen återkommande Västerhavsveckan. 

Transportstyrelsen har beviljat ett tidsbegränsat drifttillstånd 
gällande idriftsättande av Måseskärs gamla fyr i samband med Väs-
terhavsveckan (v. 32). Tillståndet är giltigt t.o.m. 20260430. Senast 
3 månader före utgångsdatumet ovan kan Måseskärs Vänner an-
söka om nytt tillstånd

Svenska fyrar har fått ge namn åt ambulansflygplan
Svenskt Ambulansflyg hyllar fyrarnas betydel-
se som ett ljus i mörkret. Blå Jungfrun är nam-
net på ett av sex specialutformade flygplan för 
ambulanstransport i samhällets tjänst. Ytterli-
gare fem fyrar har fått ge namn åt ambulans-
flygplan: Rödkallen, Svenska Björn, Högbonden, 
Nidingen och Vinga. 

Fyren Blå Jungfrun byggdes 1956 och var 
under många år ett viktigt landmärke för sjö-

farten genom Kalmarsund i Östersjön. Med satellitnavigering har sjöfartens fyrar tap-
pat sin funktion och många är numera släckta.

Svenskt Ambulansflyg ska utföra ambulanstransport med flygplan och ha en be-
redskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats för att säkra Sveriges 
21 regioners behov, av ambulanstransport med flygplan.

Operativ verksamhetsstart i november 2021 vid Umeå Airport. Senast februari 
2022 startar verksamhet vid Arlanda och Landvetter.
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Rättelse
En rättelse av det positiva slaget är kanske inte så vanlig, men här har vi en. I förra 
numrets artikel "Fyrar och händelser i Kalmarsund" hade det insmugit sig ett inte 
oväsentligt fel. Där uppgavs att maskinisten Martin Pettersson och fyrbiträdet 
Hetinius Mattsson på fyrskeppet Ölandsrev omkommit 1922 då deras tomma båt 
togs om hand av ett tyskt fartyg. Båten var inte tom utan de båda männen räddades 
och fördes till sjukhus i Köpenhamn. 

Pettersson tjänstgjorde sedan på fyrskeppen Finngrundet, Norströmsgrund och 
Almagrundet fram till 1946 och avled 1971.

Mattson blev fyrbiträde på Smygehuk och avancerade där till fyrmästare. Han 
avgick 1953 och avled 1955. 

Uppgifterna kommer från en synnerligen säker källa, Stig Mattsson, Hetinius 
Mattssons son, född 1936 alltså 14 år efter det att fadern skulle ha omkommit.

"Inte bara jag kunde ha fel säger artikelförfattaren Tom Karlberg  - Stig berättade, 
att några dagar efter båtolyckan (före det att någon visste att de räddade befann sig 
i Köpenhamn) fick de anhöriga till fyrbiträdet Mattsson ett kondoleanstelegram från 
Drottning Victoria! Så det kan bli!"

      Redaktören

Lite om omslagsbilderna

Hållö fyr är som en liten fiatopp på ett stort bräde.
Detta bräde är en gigantisk stor granitplatå som framtonar i 
allt från bländvitt till varmt varmrosa beroende på solhöjd och 
dygnstid. Ön är en ren fröjd att vandra runt på en augustidag 
bland blommande ljungpartier och speglande hällkar. 
Fyren i sig är synnerligen välhållen.

Remmargrund 
Den i Söderarmsleden tidigare påseglade och ikullvällta fyren 
Remmargrund har ersatts av en helt ny fyrbyggnation i tidens 
tecken. Detta är en förhöjd kompositkonstruktion likt de 
nya mindre farledsfyrar av Litustyp som uppförs runt våra 
kuster och som alltmer kommer att ersätta de små klassiska 
järnkurar som i stort antal omger våra kuster.

    Magnus Rietz
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Boktips

Fyrvaktarna
av Emma Stonex
Översättning Jens Hjälte och Niklas Darke
Tre män lever tillsammans i det trånga utrymmet i en hög 
och smal utsjöfyr på en pytteliten klippa långt från land. När 
båten med proviant och avlösare kommer är fyren öde och 
tom. Den kraftiga dörren är låst och reglad från insidan. Bor-
det i köket är dukat för två. De två klockorna i fyren har båda 
stannat på kvart i nio. Männen är försvunna utan att ha lämnat 
någon ledtråd efter sig. Ett mysterium. 

Männens familjer lever i en ”fyrby” iland. Tjänsten tillåter fyrvaktarna bara att i tur 
och ordning vara hos sin respektive familj i korta perioder. Allt går efter schema och 
på rutin. Men så händer det oplanerade. 

Tjugo år senare tar en journalist kontakt med "änkorna". Männen är visserligen 
borta men kanske inte döda. Ingen vet. Den här beskrivna men påhittade händelsen 
har grund i verkligheten. År 1900 försvann tre fyrvaktare spårlöst från fyren Eilean 
Mòr utanför Yttre Hebriderna. I övrigt inga likheter 

Utgivare är Sekwa Förlag, ISBN: 978918979346. Boken är inbunden och har 
formatet 216x143x27 mm och är på 373 sidor. Pris: 199:- hos t.ex. Bokus.

      Leif Elsby

Kan man ta sig dit, kan man ta sig därifrån
av Ingrid Sjökvist

De flesta med fyrintresse har förmodligen hört talas om gift-
mordet som skedde 1889 på Tärnuddens fyrplats på Gotska 
Sandön. Ingrid Sjökvist berättar i romanform vad som leder 
fram till denna dramatiska händelse. Boken är faktabaserad 
och personerna som ingår benämns med sina verkliga namn.

Det fina språkbruket gör att man tycker sig vara med på 
platsen. Här beskrivs det vresiga fyrbiträdet Johan Fredrik 
Engman, den retsamme fyrvaktaren Johan Sigfrid Lundqvist 
och den joviale och alltid välmenande fyrmästaren Julius 
Bourgström m.fl. ur fyrpersonalen. Om man vill veta hur 
livet levdes på en mindre fyrplats vid 1800-talets slut så är 
detta absolut boken man bör läsa.

Boken är häftad och utgiven av förlaget "eddy.se ab", ISBN: 9789188929433. 
Format: 220x155x15 mm, 246 sidor och pris 269:- hos t.ex. Bokus. 

      Maria Elsby
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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:- (till-
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, XL, XXL), 150:- 
(tilläggsporto utrikes 20:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam (XL, XXL) herr (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:-.  



49

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.
      

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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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. Jan Olsén, Boda Byväg 13, 139 90 Värmdö, tel. 0706-223137
v.Ordf. Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
Sekr. Björn Hedberg, Sankt Sigfridsg 83B, lgh 1302, 412 66 Göteborg, tel 0705-335822
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 0708-261995
 Tomas Berglund, Södra Majorsgatan 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. 070-590 2279
 Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
 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
 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

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

Internationella fyrdagen
Sammank. Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302
 Tomas Berglund, Södra Majorsgatan 3, 903 36 Umeå, tel. 0705-455828
 Gay Thelander, Bagarevägen 14, 294 38 Sölvesborg, tel. 0768-464827

Programkommitté Stockholm
Sammank. 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
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Programkommitté Västkust
Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 0705-545151
 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. 0708-974385
 Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, tel. 0705-822422
 Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0705-601190 

Programkommitté Uppland
Sammank. Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302
 Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
 Hans Fendin, Hornugglan 50, 742 36 Östhammar, tel. 018-341674
 Anders Nylund, Romsmaren 39, 819 64 Hållnäs, tel. 0702-727159
 Kristina Söderlind Rutberg, S:t Olofsgatan 50B, 753 30 Uppsala, tel. 018-126625

Revisorer
Revisor Monica Axman, Fiskebåtsgatan 10, 426 71 Västra Frölunda, tel. 0722-535207
Revisor Helén Olsson Svärdström, Lillebyvägen 49, 423 53 Torslanda, tel. 0709-291285
Rev.suppl. 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 0705-545151
 

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.

Medlemsavgifter för 2021 och 2022
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