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HEJ ALLA GLADA FYRÄLSKARE

Det är mycket som händer nu som gläder oss fyrplats-
älskare. Det renoveras med både stora och små åtgärder 
på våra fyrplatser vilket värmer ett fyrhjärta.

Det har också getts ut tre fyrböcker, Brita på Måseskär, 
Boken om Djurö fyrplats samt en bok av den kände 
fyrförfattaren Anders Hedin. Vidare så är det på gång 
en bok gällande Kullens Fyrplats. Höstens mörker är 
räddat med kvalitativ fin läsning.

En annan rolighet är att vi har fått en ny programkommitté för södra Sverige. Gay 
Thelander på Hanö kommer vara sammanhållande.

Fyrforumet som vi genomförde den 14 och 15/5 är också bra. När vi kan träffas fy-
siskt och konstruktivt resonerar om fyrplatsbesöket kommer det att innebära att alla 
våra medlemmar framöver får en bättre besöksupplevelse. Renoveringarna/ombygg-
nationerna kommer inte att ske över en natt, men att SjöV har anställd personal för 
detta och att det finns en budget innebär att realiserbarheten är hög. Vårt samarbete 
är bra.

Fyrforumet presenteras längre in i denna upplaga av Blänket.

Två lokala utställningar är på gång, en på Stora Fjäderägg och en på Landsort.

Vi har även fått in reklam gällande vårt fyrsällskap i Dalén-muséet i Stenstorp.

Sjöhistoriska muséet ska innan midsommar sätta upp en fotoutställning gällande fyr-
platser. Vi är mycket aktiva i denna planering och därefter också vid genomförandet.

Nyinvigningen av fyren Kapelludden på Öland har skjutits fram till den 8/9. SjöV:s 
GD och undertecknad ska klippa bandet. Det har genomförts en omfattande reno-
vering. Jätteroligt.

Med vänliga fyrhälsningar

Janne Olsén
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Redaktörens ruta
 
Hoppsan, hur gick det här till? Nu är vi redan inne på andra halvåret och det är 
dags för Svenska Fyrsällskapets höstprogram. Höst och vinter vill man ju inte tänka 
på nu när solen strålar och värmer upp luft och hav. 

Just nu har morgontidiga P1-lyssnare ett antal lördagar kunnat njuta av Peter Grop-
mans 10-minutersprogram om Svenska Fyrar. Har du missat så finns de på SR-play.

Ulf Jonsell har skapat en påfyllningsbar spellista för "Svenska fyrar i musiken". 
Bra för den som söker efter just detta. 

I ett avsnitt av fyrradioprogrammen berättar Mats Carlsson Lénart om "Över-
levaren som blev fyrmästare" på Utklippan. En utförligare artikel om detta skriven 
av Mats hittar du i detta nummer av Blänket. 

Tiden går fort och i år firas Internationella Fyrdagen för 20:e gången. Tommy 
Öberg berättar om hur dagen uppstod.

Bernt Gustafsson tar oss med till fyrarna hos våra baltiska grannar och visar vad 
som hänt med de maritima vägvisarna under 20 års tid. 

Fyrforum på Gotland var en värdefull tillställning som förhoppningsvis ger oss 
alla fyrintresserade mycket gott i framtiden. 

Tomas Berglund har hittat en artikel från 1924 som skildrar den förödelse som 
drabbade fyrskeppet Fladen då krutförrådet sprang i luften.

Så har då överlämnandet av Årets VIPP skett, en utmärkelse för det enorma 
arbete som utförts för att återställa Ratan Södra i ursprungligt skick. Tyvärr utan 
att den störste eldsjälen, Christer Hollinder, fick vara med eftersom han avled kort 
tid innan. 

Sjöfartsverket har många arbeten på gång resten av året och då framför allt på 
ostkusten. 

Vet du någon som du tycker har gjort sig förtjänt av "Årets VIPP 2023" så hör 
av dig till Tommy Öberg, fyrdagen@fyr.org.

I "Boknytt" finns det några intressanta nyheter. En är inte så ny precis eftersom 
den är från 1872 men högst aktuell fortfarande. Ett slags fyrarnas bibel.

Gunnar Boman berättar om den synnerligen lyckade och uppskattade utflykten 
till Svenska Högarna och Grönskär som Upplands-kommittéen anordnade.

 Fyrar som uppnått den aktningsvärda åldern av 100 år och sedan med 50-årsin-
tervall därutöver måste bara uppmärksammas. Leif och jag har därför gett oss i kast 
med 150-åringen Rödkallen, en säregen ö långt ute i Bottenviken.

Som vanligt tackar jag alla er som bidragit med artiklar/notiser. Jag säger bara,  
fortsätt skicka in bidrag om gammalt och nytt. En och annan fyrteknisk artikel 
skulle inte skada heller. Det är ert material som utgör Blänket. 

Sedan vill jag påminna om vårt fantastiska lexikon - Fyrwiki som ständigt är un-
der arbete och där du hittar hur mycket som helst med anknytning till fyrväsendet 
och lite till. Nyinlagt material presenteras eller hänvisas till i början av lexikonet.

Ha en fortsatt skön sommar och glöm inte att besöka fyrar 20-21 augusti och 
du får gärna berätta om din upplevelse.

      Maria Elsby
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OBS! Om vi tvingas ställa in föredrag eller utflykter kommer detta att 
anslås på Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org. 
Kontrollera på hemsidan innan du ger dig iväg!
Giltigt covid-19 pass kan komma att krävas p.g.a. Myndighetskrav.

Svenska Fyrsällskapets program hösten 2022
20-21 augusti                                                     Internationella fyrdagen/fyrhelgen

Svenska Fyrsällskapet arrangerar den Internationella Fyrdagen den tredje helgen i augusti. 
Lokala avvikelser kan förekomma, för besked se: 
https://fyr.org/aktiviteter/internationella-fyrdagen.html
Den Internationella Fyrdagen firades första gången 2002 och firas sedan dess varje år av många 
fyrar runt Sveriges kust.

20-21 augusti                                                           Utflykt till Väderöbods fyrplats

(Reservdag 27-28 aug om det blåser för mycket 20-21.)
Turen är fullbokad. Mer info se vårprogrammet 2022.

4 september  Edshultshall                                    Bohusläns fyrar från ett skutdäck

Samling ombord T/S Westkust, Edshultshall, Orust söndag 4 september kl 9-9.30
Följ med på en heldag ombord på T/S Westkust. Vi mönstrar på, på ”Halla” Edhultshall, 
Orust, hemmahamn för 3-mastskonaren T/S Westkust, för en heldagstur i de gamla skutle-
derna i mellersta Bohuslän, för att se och uppleva fyrarna från ett skutdäck. Rutten bestäms av 
väder och vind. Vi får besättning från skolfartygsföreningen.
Vid påmönstring serveras kaffe och frukostfralla. Lunch och eftermiddagsfika ingår också. 
Obs meddela allergi!
Påmönstring kl 9-9.30. Avmönstring c:a kl 18.
Begränsat antal: Max 40 personer
Kostnad: 900 kr inkl. kaffe med frukostfralla, lunch och eftermiddagsfika. 
Anmälan som är bindande 1-20 augusti till fyrprogvast@gmail.com märk mailet ”Westkust”, 
ange namn och medlemsnr. När du fått bekräftelse på att du kommit med betala in avgiften 
900 kr till Fyrsällskapets bankgiro 5441-3174  inom 5 dagar.
Vid ev. frågor kontakta Nisse Holmdahl tel. 0703-282530.
Läs mer om skutan på www.westkust.se och instagram tswestkust.
Parkering finns i begränsad omfattning utefter vägen söder om själva samhället, samåk gärna.

14 september  Stockholm                                                         Fyrskeppens historia

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 14 september kl 19.00. 
Ulf Schloss berättar i ord och bild om fyrskeppens historia i allmänhet och om fyrskepp No. 25 
Finngrundet i synnerhet, Sveriges enda fyrskepp i originalskick
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 100 m 
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen, ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20 kr (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40 kr.
Anmälan senast 9 september till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
mail till ulf.schloss@telia.com.
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17 september  Skåne                                                                             Falsterbo fyr

Samling lördag 17 september kl 12-13 i Fyrträdgården, Falsterbo fyr
12–13 Serveras fika i Fyrträdgården
13.00 Visning av fyren. Karin Persson, väderobservatör, visar och berättar om fyrens historia, 
Fågelstationens verksamhet och om hur en väderobservatörs vardag ser ut.
C:a 14.15 Förflyttning till Falsterbo kyrka.
Nils-Arvid Andersson, biolog, berättar om medeltida marknadsstaden Falsterbo och om resul-
taten av de pågående arkeologiska undersökningarna.
Avslut senast 15.30. 
Antal besökare max 30. Först till kvarn gäller.
Anmälan senast 10 september till Fleming Eklund, 
mail: fystad8@gmail.com eller tel. 070-5180671
Kostnad 50 kr, Kaffe och smörgås ingår.
Parkering finns endast vid Falsterbo Golfklubb och därifrån är det c:a 3-400 meters promenad 
till fyren

25-26 september                                                                             En natt på Hållö

Turen är fullbokad. Mer info se vårprogrammet 2022.

6 oktober  Stockholm                                                        Inventering av våra fyrar

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, torsdag 6 oktober kl 19.00. 
Héléne Hanes från Fastighetsverket har nyligen gjort en omfattande inventering av våra sven-
ska fyrar och berättar i ord och bild om resultatet av densamma ur Fastighetsverkets perspektiv.
Resväg se 14 september
Lokal: Sjösala, ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20 kr (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40 kr.
Anmälan senast 30 september till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
mail till ulf.schloss@telia.com.

16 oktober  Göteborg                                                                      Dana Svartskär

Göteborg, Eriksberg, Västra Piren, vid fyren Dana Svartskär söndag 16 oktober kl 12-15
Svenska Fyrsällskapet finns på plats och berättar om Svenska Fyrsällskapet, Dana Svartskär 
och de andra 2 fyrarna på Eriksberg som tidigare stått i inloppet till Göteborg. Om du är 
riktigt nyfiken så finns det möjlighet att titta in i fyren Dana Svartskär. 
Passa på att ta en promenad utmed kajen.
Ingen anmälan
Ingen kostnad
Vid ev. frågor ring Göran Sernbo tel. 0704-449843

20 oktober  Henån på Orust                Kap Horn, en seglares dröm eller mardröm

Kulturhuset Kajutan i Henån, torsdag 20 oktober kl 19.00
Nisse Holmdahl, berättar och visar bilder från världens sydligaste fyr och från en resa, 2019, i 
Patagonien i Magellans spår.
Ingen anmälan 
Ingen kostnad
Försäljning av fika och Fyrsällskapets ”Fyrhandbok”
Ev. frågor ring Nisse Holmdahl tel. 0703-282530
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November  Gotland                                                                           Svenska Fyrar

Magnus Rietz berättar och visar bilder från sin senaste bok ”Svenska Fyrar”.
Tid och plats meddelas via Fyrtillsyn Gotlands hemsida www.fyrtillsyngotland.se

8 november  Stockholm                                                         AGA i sjöfartens tjänst

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 8 november kl 19.00. 
Göran Dalén, sonson till Gustaf Dalén. ”Från AGA-klippen/solventilen till många fler
uppfinningar för ökad säkerhet för sjöfarten”. Ett kåseri i ord och bild om en banbrytande
insats för alla sjöfarare.
Resväg se 14 september
Lokal: Sjösala, ingång vid Huvudentrén.
Inträde: 20 kr (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40 kr.
Anmälan senast 4 november till Christer Nettelbladt, tel. 0708-855175 eller 
mail till ulf.schloss@telia.com.

22 november  Göteborg                                                                              Hållö fyr

Göteborg, Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks plan 1, tisdag 22 november kl 18.30.
Bengt Wall, Föreningen Hållö fyr, visar film och berättar om Hållö fyrplats, www.hallofyr.se. 
Hållö fyr utanför Smögen i Bohuslän tändes 1842 och var bemannad till 1969. 
Fyrplatsen är idag en av Sjöfartsverkets 12 visningsfyrar. 
Anmälan: Ingen
Avgift: 40 kr inkl kaffe/te och bulle
Vid eventuella frågor ring Marie Tilosius 0705-545151

Sydsverige                                                                                     Hönsa vid Kullen

Tid och plats meddelas senare (se www.fyr.org)
Jan Olsén, ordf. Svenska Fyrsällskapet håller föredrag gällande "Hönsa vid Kullen" 
En gammal sjöfartstradition.

Fyrmusik
Vår medlem, musikern Anders Norman, har komponerat 
och skrivit text till en modern "sjömansvisa" eller "sea 
shanty" på engelska. 

År 1887 föddes min farfar Joe på Falsterbo Fyr. Det stormade 
väldigt och vattnet var så högt så att barnmorskan fick ro ut 
med båt från Kolarbacken. Låten är en hyllning till honom 
samt de otaliga fiskare och sjömän som under århundraden 
haft Falsterbo Fyr som riktmärke. 

Farfar var Joe (Johannes) Norman som växte upp i fyren där hans far, Severin Magnus 
Norman, var fyrmästare 1878-1901. 

Musikvideon "Lighthouse" finns sedan 3 juni på flera digitala plattformar också i 
Fyrwiki under länken https://www.youtube.com/watch?v=fGR_bA-HKJY.

      Maria Elsby
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Svenska fyrar i musiken
 bidra till spellistan
 

Med de strömmande musiktjänsterna som Spotify har rika möjligheter öppnats för 
botaniserande i den svenska musikhistorien. Fascinationen för fyrar som vi Blänket-
läsare kan stämma in i bör även ha fått en och annan kompositör och låtskrivare att 
inspireras. Så, vilket avtryck har de svenska fyrarna lämnat i musiken?

Spotify innehåller så klart inte all svensk musik. I Svenskt visarkivs stora samling 
(sökbar på Internet) finns många mer eller mindre kända visor med fyrtema som inte 
går att hitta på strömningstjänsterna. Visst vore det roligt att få höra t.ex. Örskärs-
hambo eller Landsorts-valsen, men det får vara förunnat dem som kan spela efter de 
arkiverade noterna och arrangemangen.

Vilken svensk fyrmusik går då att hitta för lyssning? En spellista på Spotify har satts 
samman efter mina halvt systematiska sökningar brett på nätet och direkt i Spotify. 
Antalet låtar är litet, i skrivande stund bara nio stycken, men här kan alla Blänkets 
läsare lägga till efter egna kunskaper och sökningar. 

Samtidigt behöver “svensk fyrmusik” definieras. För att platsa på spellistan ska titel 
eller låttext omnämna en svensk fyr eller så ska fyrar och fyrvaktarlivet generellt om-
sjungas på svenska. Det senare exemplifierat på spellistan med Torsten Flinks “Fyr-
vaktarens dotter” även om också Hamneskärs fyr (eg. Pater Noster) nämns i texten. 
En sökning på just Pater Noster ger en mängd låtträffar, men de handlar knappast om 
fyren.  Eftersom namnet på en fyr ofta är samma som den omgivande platsen är det 
inte alltid givet att det är fyren som besjungs. Det är då roligare att fria än att fälla, 
som i fallet “Bjurö klubb” av Laleh, medan t.ex. en instrumentell låt kallad “Fårö”  
inte platsar på listan. 

Annat som kommit med på spellistan är den illustra låten av Dizzie Tune där de 
lyckas rimma på "Långe Jan" med mohikan. Än mer känd är Evert Taubes “Balladen 
om briggen Blue Bird av Hull”, där så klart Imperiets version är oöverträffad när 
“Hållö fyrs blänk” väses fram.  Att “Vinga fyr” inte ligger vid Mälaren vet vi nog alla, 
men så sjungs i en låt av Pøikan. Östen Warnerbring har också sjungit den men måste 
avnjutas via Youtube istället. En helt annan visa om “Vinga fyr” framförd av gruppen 
Cirkus42 är en tonsättning av Nils Ferlins dikt. 

Nog måste det finna många fler låtar på Spotify som berör svenska fyrar. Lägg till 
dina bidrag på den gemensamma spellistan. Du når den genom att skanna QR-ko-
den, genom webbadressen spoti.fi/3MVur7m eller genom att söka efter “svenska fy-
rar” på Spotify.
      Ulf Jonsell
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Överlevaren som blev fyrmästare
Mats Carlsson Lénart

Få svenska fyrmän hade ett så händelserikt liv som Carl 
Johan Steinbach, fyrmästare på Utklippan 1864-1891. 
Han räddade både sitt eget och andras liv – men överlevde 
dessvärre även många av sina egna barn.

När Carl Johan Steinbach växte upp i 
Karlskrona på 1820- och 30-talen fanns 
ännu ingen fyr på Utklippan. De farliga 
skären utanför Blekinges östra skärgård 
skördade årligen sjömans- och fiskarliv.

Men 1836, samma år som 10-årige 
Carl Johan antogs som skeppsgosse i 
Flottan, kom den kungliga ordern att en 
fyr skulle byggas på Utklippan. Samma 
år kom för övrigt också en 14-årig pojke 
från ronnebytrakten, Nils Gustaf von 
Heidenstam, till Karlskrona för att börja 
på Flottans informationsverk (en slags 
dåtida militär motsvarighet till dagens 
gymnasieskolor) – den Heidenstam som 
skulle bli en så känd svensk fyrbyggare 
och en ”heidenstammare” skulle ju så 
småningom placeras även på Utklippan.
Men det är nog ganska osannolikt att de 
båda ynglingarna – skeppsgossen och of-
ficersaspiranten – råkades. 

Drömresan med fasansfullt slut
Carl Johan Steinbach 
var son till flaggskep-
paren Johan Daniel 
Mattias Steinbach 
som var född 1798 
i Anklam i Svenska 
Pommern, en stad 

vars norra del formellt var svensk ända 
fram till 1815. Hans mor Hedvig Maria 
Österholm var av en gammal varvs- och 
örlogssläkt i Karlskrona.

Efter nio år i Flottan kommenderades 
Carl Johan år 1845 att som jungman 
följa med på korvetten Carlskronas lång-
resa till Västindien. Carlskrona, byggd 
1841 i staden som gett skeppet dess 
namn, brukade kallas ”Den svenska ju-
velen” och naturligtvis skulle färden bli 
en fantastisk upplevelse för en 19-årig 
bleking. Huvudmålet för långresan var 
den svenska kolonin Saint Barthelemy, 
på vägen besöktes bl.a. Gibraltar, Rio de 
Janeiro och Buenos Aires, för övrigt för-
sta gången som ett svenskt örlogsfartyg 
besökte Argentina som blivit ett själv-
ständigt land 1816.

Allt gick bra fram till den 30 april 
1846 då korvetten, några timmar efter 
att ha lämnat Havanna för att återvända 
mot Sverige, överraskades av en häftig 
orkan, kantrade och sjönk på några mi-
nuter. Carl Johan Steinbach var en av 
blott 17 av 145 som överlevde.

 Korvetten Carlskrona 1841-1846
 Teckning av marinmålaren Jacob Hägg
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Flytande trappa blev räddningen
Livrädd för att bli uppäten av hajar som 
cirklade bland de kringflytande vrakde-
larna klamrade sig Carl Johan fast vid 
Carlskronas fallrepstrappa, som inte 
följde med fartyget i djupet. Efter några 
dagar räddades de svenska överlevarna 
av en amerikansk bark som tog dem 
till Philadelphia. Efter tre veckor i den 
amerikanska storstaden fick de svenska 
örlogsmännen åka tåg (i Sverige fanns 
ännu inga järnvägar alls vid den här ti-
den) till New York för att borda ett far-
tyg mot Europa. Så Carl Johan kom hem 
igen men Carlskronas undergång var för 
honom sannolikt en traumatisk händelse 
som präglade resten av hans liv.

Den långa vägen till fyrväsendet
Han placerades i det nybildade marin-
regementet, men med skeppsgossebak-
grund var det svårt att göra mer karriär 
än att bli korpral. Så strax efter att hans 
far, flaggskeppare Steinbach, avlidit på 
våren 1856, tog han efter 20 år avsked 
ur Flottan.

Carl Johan hade år 1850 gift sig med 
18-åriga Rosalie Lindman från Aspö vars 
far var sergeant i kustbevakningen. Möjli-
gen inspirerad av honom sökte Carl Johan 
jobb som kustsergeant och fick en tjänst 
på stationen i Stilleryd vid Karlshamn. 

Men kanske trivdes Carl Johan inte 
så bra i kustbevakningen för efter ett tag 
började han jobba som brännerikontrol-
lör i stället. Men så, på våren 1858, fick 
Carl Johans bror Daniel jobb som fyrvak-
tare på Ölands södra udde och då sökte 
även Carl Johan till fyrväsendet och fick 
tjänsten som fyrvaktare på Östergarns-
holm, strax öster om Gotland. 

Från Gotland till Utklippan
Att flytta från det livliga Karlskrona till 
en kal och ofta diminsvept ö öster om 

Gotland var säkert en stor förändring för 
Rosalie och Carl Johan och deras fyra 
små barn. I Östergarn föddes på sex år 
ytterligare tre barn. Men troligen läng-
tade familjen Steinbach tillbaka till Ble-
kinge och alla vänner och släktingar som 
fanns där. På hösten 1864 installerade 
sig familjen Steinbach på Utklippan. I 
fyrmästarbostaden där föddes ytterligare 
tre barn.

Under Steinbachs 27 år på dessa 
Blekinges yttersta klippor hann mycket 
hända. Inte minst gjordes hela fyrkon-
struktionen om i slutet av 1860-talet. 
Utklippan byggdes 1839-40 som en 
kombinerad fyr och fästning men an-
läggningen blev aldrig någon militär suc-
cé, samtidigt som det fanns behov av att 
förstärka ljuset från Utklippan. Därför 

Utklippan 1852
Ur Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar 
och andra Sjömärken

Utklippan 1890. Fyren fick 1870 ett 
"Heidenstamstorn"            Foto: Lotsverket
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ersattes år 1870 den gamla fyrlanterni-
nen på fästningens västra signaltorn som 
hade 17 meters lyshöjd med en heiden-
stammarfyr som ställdes på fästnings-
byggnadens östra torn och lyshöjden 
kunde ökas till 31 meter.

Tiobarnsfar
Carl Johan och Rosalie Steinbach fick 
sammanlagt tio barn. Den äldste sonen 
Baltzar dog i lunginflammation bara 18 
år gammal och även Rosalie gick bort 
tidigt, hon var bara 48 år när cancern 
ändade hennes liv, år 1880. Flera av bar-
nen var då ännu inte vuxna. Det blev de 
fyra tonåriga döttrarna som fick hjälpa 
fyrmästaren med barn- och hushållsbe-
styren ute på den otillgängliga klippan.

Prins Albert hälsar på 
En dramatisk händelse inträffade vid 
Utklippan en sommardag 1884. Då 
rände en utländsk lustångjakt med full 
fart upp på det av Utklippornas skär 
där fyren står. Det visade sig vara ett 
Monaco-registrerat fartyg, Hirondelle, 
vars ägare var ingen mindre än prins Al-
bert, arvtagare till det lilla furstendömet 
på Rivieran. Han var mycket intresserad 
av det då relativt nya forskningsfältet 
oceanografi och tillbringade större de-
len av sitt liv till sjöss. Men säkert var 
det ytterst snopet för denne sjöfurste att 
bli bärgad och mottagen av fyrmästare 
Steinbach på Utklippan och hans perso-
nal. Prins Albert tillbringade natten hos 
fyrpersonalen innan hans skadade fartyg 

Carl Johan Steinbach med delar av sin stora familj.
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bogserades in till Karlskrona med ett av 
Flottans fartyg. Som tack för hjälpen fick 
Steinbach och fyrvaktaren Carl Johan 
Henriksson Allgurén var sin minnesme-
dalj i silver från fursten av Monaco.

Sonen som försvann..
En av fyrmästare Steinbachs söner, Jo-
han Isidor, arbetade i 11 år under sin far 
på Utklippan. 21 år gammal anställdes 
Johan som fyrbiträde.

Han försvann två gånger under sitt 
liv. Första gången var den 10 februari 
1881. Johan och fyrbiträdeskollegan 
Berg hade varit inne i Karlskrona och ut-
rättat ärenden och var på väg tillbaka till 
Utklippan då de på grund av stormvin-
dar och isbildning kom ur kurs och drev 
iväg på havet i sydsydostlig riktning. På 
fyrplatsen fruktade pappa Carl Johan 
att sonen och det andra fyrbiträdet om-
kommit på Hanöbukten, som ju inte för 
inte var känd som Sveriges Biscaya. Det 
skulle bli flera dygn av ovisshet.

Den 14 februari 1881 upptäckte per-
sonalen på Hammerens fyr, nära Born-

holms nordspets, en öppen mindre båt 
med ett par människor som drev utanför 
istäcket närmast den danska öns kust. Man 
förmodade att båten var på väg mot Tejn 
eller Gudhjem, längre österut på Born-
holms nordöstra kust men det observera-
des strax efter att båten fastnat i isen. Fler 
och fler i de små kuststäderna Allinge och 
Sandvig upptäckte med hjälp av kikare att 
båten i vilken två män befann sig förgäves 
försökte komma loss ur isen. 

En räddningsinsats inleddes. Först 
försökte man skjuta ut en lina till båten 
med en raketapparat men avståndet var 
för långt för att linan skulle nå fram. Isen 
mellan stranden och båten bar inte och 
situationen ”var betänklig” som en lokal 
journalist beskrev den. 

Då erbjöd sig två män, Thorsen och 
Stenberg, att med lina krypa ut över den 
förrädiska isen genom att lägga ut brädor 
och på så vis nå fram till de nödställda. 
Detta var mycket vanskligt och män-
nen föll flera gånger ner i vattnet men 
lyckades ta sig upp igen. När de till slut 
nådde fram till båten fann de två mycket 

Prins Albert med lustångjakten Hirondelle I till vänster.
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medtagna svenska fyrbiträden. Båten 
blev sedan ”af hundra man halad i land” 
skrev Blekinge Läns Tidning. Steinbach 
och Berg hade endast haft lite torr råg 
samt lite socker att leva på under de tre 
dygnen de drivit på havet.

Men Johan Steinbach var en dug-
lig fyrman, vilket han visade inte minst 
ett halvår efter det vådliga äventyret 
som slutade vid Bornholm. När den 
tyska skonaren Arion av Stettin förliste 
vid Utklippan en stormig natt lyckades 
Steinbach och fyrvaktaren Henriksson 
tillsammans med två fiskare rädda och 
bistå besättningen. De två fick var sin 
guldkronometer med kejserligt chiffer i 
belöning av den tyske kejsaren.

..och försvann igen
Men den 1 december 1887 försvann Jo-
han Isidor Steinbach för alltid, under en 
seglats – inte på havet eller i kustbandet 
utan när han besökte centrala Karlskro-
na. Tillsammans med två andra skulle Jo-
han Isidor bara segla mellan Kungsbron 
och Fiskbron men de kom aldrig fram. 

Tidigt misstänktes att båten slagit 
runt och att de ombordvarande omkom-
mit men några kroppar hittades inte, 
inte ens en endaste liten rest av båten. 

Året därpå annonserade Johans hus-
tru Hanna Steinbach i Blekinge Läns 
Tidning att maken genom en vådlig hän-
delse omkommit i Carlskrona den 1 de-
cember 1887. Men det fanns fortfarande 
kvar en osäkerhet om vad som hänt de 
tre männen. 

Hade Johan Steinbach, familjefar 
med fem små barn, kanske rymt till 

Amerika? I vilket fall fanns Johan Isi-
dor listad i kyrkböckerna långt in på 
1900-talet där han omnämns som ”san-
nolikt afliden”.

Den siste överlevaren
Säkert grubblade också änkemannen 
Carl Johan Steinbach i åratal på vad som 
hänt sonen, som han nog hoppats en dag 
skulle ta över som fyrmästare på Utklip-
pan. 

Den gamle fyrmästaren var redan 
tärd av sorger. Året innan Johan Isidor 
försvann fick han budet att hans bror 
Daniel Steinbach, som 1861 befordrats 
till fyrmästare på Ölands södra udde – 
27 sjömil av öppet hav bort från Utklip-
pan – hängt sig, efter en längre period av 
nedstämdhet.

Och några år senare, år 1891, när 
Carl Johan just gått i pension och flyttat 
från Utklippan så omkom hans yngste 
son Emil i en olycka på varvsområdet – 
han blev ihjälklämd mellan två järnvägs-
vagnar som börjat rulla okontrollerat. 

Carl Johan Steinbach var dock en 
riktig överlevare och lät sig inte knäckas 
av tragedierna som drabbade honom. I 
26 år levde han som pensionär i Karls-
krona. När han dog i december 1917, 
vid 92 års ålder var han en av stadens 
äldsta invånare och den siste av de över-
levande från korvetten Carlskronas för-
lisning. Han överlevde även sin efterträ-
dare som fyrmästare på Utklippan, Carl 
Olof Lagervall, med drygt sex månader. 
Men värre var kanske att han överlevde 
fyra av sina egna barn. 



15

I Blänket 2022:2 fanns en "Efterlysning" från Föreningen Sandhammarens Fyrplats.
Lennart von Post, en av de nuvarande ägarna till Lungö fyr, har i sin bok "Lungö fyrplats 
1861 - 150 år - 2011" beskrivit hur postgången gick till på Lungö.

Hos Lungöns postmästare
I en skogsdunge tvärs över viken bor Lungöns postmästare, Axel Fredrik Nordlund, 
71 år blir han nästa 13 april, men åren till trots gör han onsdagar och lördagar sina 
posttuer till Härnösand. Sedan 1888 har han bott på ön. Postombud blev han 1934, 
men i minst 20 år dessförinnan bar han Lungö-bornas post.

"Inlämning och utlämning av post" står det på en skylt vid ytterdörren, en skylt 
med kungliga postverkets gula horn.

Postkontoret är öppet mellan 10 och 11 förmiddagen och 4 och 6 på eftermid-
dagen. Kontoret är inrymt i en sidokammare och det är här postmästare Nordlund 
sitter och berättar:

- Det var lite trassligt förr i världen med posten. Vem som helst tog hand om 
breven och det kunde nog hända att ett och annat kom bort. Till slut tog vi och 
skramlade till en väska. Det är förresten samma väska jag har än i dag. Rasande tung 
är den, gjord som den är av plattläder och järnsmiden. Innan jag officiellt blev post-
ombud hade jag 1:50 om året av varje hushåll och årslönen kunde bli 50 kr om jag 
fick av alla.

"Endast Nordlund fick hämta posten"
Jag har slitit mycket ont för posten. Det har varit att följa med fiskebåtarna så länge 
det var öppet vatten. Sista året gick ju Perssons "Källan" som färjbåt och då åkte jag 
med den tills den stoppade i början av februari. Förr i världen, då isen fick vara i fred 
för isbrytarna, kunde man gå ganska trygg över ill Härnölandet. Nu är det farligare. 
Om det blir ett par dagar gammal is i en båtränna och man tagit sig in till sta'n utan 
iseka är man aldrig säker att inte någon båt brutit på nytt, när man skall hem på 
kvällen. Jag minns en gång när vi hade tagit oss över isen några öbor. En blev litet 
efter och då vi såg oss tillbaka, låg han i en vak. Han blev räddad, men krukorna med 
mjölken försvann.

Nordlund har ord om sig att sköta posttjänsten mönstergillt. På skrivbordet har 
han brevhögarna prydligt ordnade och i skrivbordslådan ligga postlistor och blanket-
ter och en särskild plåtask med frimärken. I en skänklåda har han postverkets pengar. 
I höstas var postmästaren i Härnösand hit och han skrev då en rapport med de bästa 
lovord till poststyrelsen.

Hr Nordlund omtalar också att under krigsåren fick ingen annan än han bära den 
post fyrpersonalen skulle ha. Postmästaren visste att Nordlund kunde hålla tyst om 
ett och annat och en dag när Nordlund kom in på postkontoret i Härnösand läste 
postmästaren upp ett plakat, där det stod att "endast Nordlund får hämta posten till 
fyren". 

Det har varit frågan om att jag skulle få ett litet kassaskåp, som dom haft i Stigsjö, 
säger hr Nordlund. Än har det inte kommit, men nog borde man ha ett kassaskåp 
här på kontoret.
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Internationella fyrdagen för 20:e gången
Tommy Öberg

I år är det den 20 internationella fyrdagen som firas i Sverige. Denna dag har blivit 
en tradition att upprätthålla. Fyrdagen är en av de pelare som Svenska Fyrsällskapet 
vilar på. Vi har varje år flera tusen besökare vid våra fyrar. Med anledning av högtids-
dagen berättar jag här lite om fyrdagens tillkomst och något om dess framtid. 

Året var 1993 då radioamatörerna i Ayr, Skottland, började utnyttja fyrarna där 
för att komma högt upp med sina antenner och därigenom uppnå långväga radio-
förbindelser. Från början var det bara några skotska fyrar, men evenemanget blev 
populärt och växte. Det var ju viktigt att ena sig och ha en gemensam dag så att man 
inte ropade förgäves ut i tomheten. Valet föll på helgen den tredje veckan i augusti. 
Bland dessa radioamatörer fanns också fyrvaktare. Det visade sig finnas ett stort in-
tresse bland allmänheten att besöka fyrplatser och se fyrarna inifrån, vilket gjorde att 
man öppnade fyrarna för alla besökare inte bara radioamatörer. Man beslöt att kalla 
evenemanget för International Lighthouse and Lightship Weekend (ILLW). År 2002 
beslöt ALK, Association of Lighthouse Keepers att öppna ytterligare ett antal fyrar för 
besökare. Syftet var bland annat att propagera för bevarandet av fyrarna. Det blev 
självklart att välja samma dag som ILLW. Det är alltså två olika organisationer som 
har fyrdagen i Storbritannien, det är Radio Amateur Society of Gt. Britain, som ar-
rangerar ILLW och ALK som arrangerar International Lighthouse Heritage Weekend 
(ILHW).

Sverige har ju en lång kust med många fyrar så varför skulle inte samma idé 
fungera även här? Sagt och gjort, idén togs över till Sverige med hjälp av Svenska 
Fyrsällskapet som år 2003 för första gången anordnade fyrdagarna. I Blänket 2003 nr. 
1 efterlystes fyrar och guider som önskade deltaga. Valet av dag föll naturligtvis på 
samma dag som den brittiska fyrdagen, även om den inte var ideal för svenska förhål-
landen. En fördel i lanseringen var just att dagarna var internationella. Efter den för-
sta fyrdagen kom i Blänket 2003:2 glädjeutropet ”succé”. Fyrdagarna startade blyg-
samt med 33 öppna fyrar och c:a 2500 besökare. Med fanns fyrar runt hela Sveriges 
kust från Bjuröklubb utanför Skellefteå till Måseskär utanför Orust på västkusten..

Som framgår av diagrammet har besöksantalet på fyrdagarna ökat sedan dess. Det 
har gått upp och ner under åren, arrangemanget är ju starkt väderberoende, men en 
stadig trend uppåt kan ses utom vid de senaste åren som har påverkats av corona-
pandemin. År 2019 var det ”all time high” med 17903 besökare, vilket förmodligen 
är ett svårslaget rekord.

Vår förhoppning är att intresset för fyrdagen skall bestå. Många faktorer kommer 
att påverka fyrdagens framtid. Ungefär hälften av de fyrar som öppnas under fyrda-
gen ägs och förvaltas av Sjöfartsverket. Syftet med fyrbyggnaderna är ju att vara till 
sjöfartens gagn och de är därför inte anpassade för att vara visningsobjekt. Förutom 
höjden över marken, som utgör en uppenbar fara med staket som är glesa, finns 
det batterier som innehåller farliga kemikalier, det kan finns rörliga maskindelar och 
trånga passager som endast kan passeras om man är tillräckligt smidig. Förutom detta 
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kan vissa fyrar vara medfarna av tidens tand. Tillsammans gör detta att många fyrar 
som idag är öppna för visning under fyrdagen kommer att stängas. I Storbritannien 
är utvecklingen liknande då Trinity House (ansvariga för fyrarna i Storbritannien) ser 
över antalet öppna fyrar som i framtiden förmodligen blir färre.

Sjöfartsverket har renoveringsplaner för de stora kustfyrarna (angöringsfyrarna). 
När dessa fyrar renoveras kommer man att göra dem mer besöksvänliga och man 
kommer åter tillåta besökare. De signaler vi får från Sjöfartsverket är att de fortfa-
rande kommer att stödja fyrdagen även om antalet öppna fyrar blir färre. En del fyrar 
ägs också av kommuner, Statens Fastighetsverk, Naturvårdsverket eller Fortifikations-
verket. Vi har för närvarande ingen dialog med dessa och vet inte hur de ställer sig 
till framtida fyrvisningar.

En del fyrar ägs av kommersiella aktörer, ideella föreningar och privatpersoner 
som bestämmer över sin egen fyr. Dessa fyrar är ofta inköpta för att bevaras och visas 
upp. Fyrföreningar, hembygdsföreningar och enskilda gör stora insatser för att bevara 
fyrmiljöer runt om i landet. Ofta kombineras detta med kaféer eller vandrarhem. Fy-
rarna är då ofta öppna hela sommarsäsongen. Fyrdagen blir en chans till extra reklam 
och att göra något festligt arrangemang kring fyren.

Massmedia har alltid varit intresserade av fyrdagen och fyrarna. Det har varit 
tacksamt då undertecknad m.fl. har intervjuats av tidningar, radio och TV om fyrarna. 
Det finns något magiskt med fyrar. De är ofta svåråtkomliga och står på sin plats för 
att signalera till de som är ännu mer svåråtkomliga därute på havet. Detta gör för-
modligen att en romantik har vuxit upp kring fyrar. 

Med detta i ryggen kan vi nu ge oss i kast med den 20:e Fyrdagen i Sverige den 
20 och 21 augusti. Det är vår förhoppning att ni som arrangör tar tillfället i akt och 
ordnar något festligt vid er fyr. Ni övriga uppmanar jag att ta chansen att åka ut till 
någon fyr. Ni kommer garanterat tillbaka med en trevlig utflykt i minnet. Hör gärna 
av er ang. fyrdagen till fyrdagen@fyr.org.
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Ljust återseende av fyrar i svenskbygd
Bernt Gustafsson (medlem 428)

Efter dryga tjugo år återvände jag till öarna i de gamla svenskbygderna 
Ormsö, Dagö och Ösel. Deras estniska namn är Vormsi, Hiiumaa och 
Saaremaa. Ett av syftena med resan var att se hur öarnas fyrar tagits om 
hand, när det gått avsevärd tid efter den sovjetiska ockupationen.

Under den sovjetiska ockupationen var det förbjudet för öarnas befolkning att ta sig 
ut till kusterna. De kunde få tillstånd att fiska för husbehov efter segdragen tillstånds-
prövning. Fyrarna var ockupationsmaktens angelägenhet. De markerade ju inloppet 
i Rigabukten, som var av strategisk betydelse för östblocket.

Fyrarna var då tämligen öde. De var dock i drift och underhölls för sin funktion 
som navigationshjälpmedel. GPS-systemet hade ännu inte rullats ut och gjort fyrarna 
överflödiga. Någon turism hade ännu inte utvecklats och de flesta vägar saknade be-
läggning och blev leriga och spåriga under regn och snösmältning. 

Vid besöken under 1990-talet fanns ännu inte någon utvecklad organisation för 
att ta emot fyrbesökare. Vid återbesöken 2018 och 2019, var det med spänning som 
jag närmade mig fyrarna. Hur skulle de dryga tjugo åren, som förflutit ha handskats 
med dem?

Ösel
En fyr gjorde ett oförglömligt intryck vid båda besöken: 
Fyren vid Kiipsaare på norra Ösel (Lat: 58,4957; Long: 21,8410).
Den hade berövats sin mekanism och stod naturligtvis och hängde i sin besvikelse 
häröver redan 1998. 

För att ta sig ut till fyren numera krävs ett par kilometers promenad genom ett natur-
reservat med sandig terräng, men det är mödan värt. Skulle fyren ha säckat ihop helt 
där på stranden? Döm om min förvåning när jag upptäckte att fyren bestämt sig för, 
att nu får det vara nog. Den hade gett sig av ut till havs och hade börjat räta upp sig 
i stolthet över beslutet. Detta trots att landhöjningen här varit ca 8 cm under de tjugo 
år, som gått mellan besöken. Den mer formella förklaringen är förstås, att vindens 
och havets erosion har större verkan än landhöjningen. Havet och vinden hade med 

Ösel, Kiipsaare fyr 1998 och 2018
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gemensamma krafter gjort att fyren faktiskt lutar minder än för tjugo år sedan! De 
har också sakta men säkert nött bort fyrens karakteristiska ränder. Dessa kan numera 
endast anas. Även fyrvaktarhuset hade följt fyren utåt.

På Ösels sydligaste udde, Sörve Säär ligger en mäktig fyr 
(Lat: 57,9098; Long: 22,0553). Fyren tar emot besökare.
Både fyren och fyrbyggnaden har blivit uppfräschade sedan sist och det finns turist-
arrangemang på sommaren. Fyrbyggnaden inrymmer ett ambitiöst fyrmuseum med 
bl.a. en storskalig Östersjökarta målad på golvet med modeller av Östersjöns större 
fyrar utplacerade. I området nära fyren fanns mäktiga försvarsanläggningar och bat-
terier med stor eldkraft. De ingår numera i ett friluftsmuseum.

Det löper två vägar ner till Sörve Säär, en längs östra kusten och en längs västra 
kusten. Vid vardera vägen står en fyr och blinkar ut åt kusten på sin sida. De har 
också underhållits och moderniserats vad gäller optiken och yttre underhållet. 

Artikelförfattaren framför fyrvaktarhuset som 1998 låg uppe på land men 2018 i havet. 

Den mäktiga fyren på Sörve Säär på bilden från 2018 är uppfräshad men i övrigt inte 
särskilt förändrad sedan 1990-talet. 
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På Löo har den gamla kustbevakningskuren och varningsskylten för radioaktiv strål-
ning avlägsnats sedan förra besöket.

Dagö 
Här finns tre ståtliga fyrar samt några mindre kustfyrar.

Tahkuna fyr (Lat: 59,0915; Long: 22,5861) på den nordligaste udden är ståtlig och 
alltjämt omgärdad av äldre byggnader och plank. Den gamla lanterninen står nu på 
marken nedanför fyren.  Fyren tar emot besökare.

På östra sidan ligger Anseküla fyr (1998)
(Lat:58,0983; Long: 22,2314)

På västra sidan ligger fyren Löo 
(Lat:58,1047; Long: 22,1797)

Bilden ovan tagen 1998 och nedan 2018

Tahkuna fyr. Bilden till vänster tagen 1995 och den till höger 2018
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I fyrens närhet står ett monument över M/S Estonias förlisning. Ett snedställt stativ 
monterat på ett vackert fundament i röd granit. I stativet hänger en stormklocka. 
Vid vindstyrka och vindriktning som rådde under katastrofnatten, sänder klockan sin 
klang ut över östersjön. Platsen med fyr och monument känns magisk. 

Längst ut på Dagös västligaste udde står Ristna fyr (Lat: 58,9400; Long: 22,0553).

Estoniamonumentet

Ristna fyr på Dagö. Bilden till vänster från 1995 och till höger 2018

Platsen var ganska svårtillgänglig vid besöket 1995 med smala grusvägar och några 
äldre, till synes öde byggnader i närheten. 

Numera är fyren uppfräschad liksom omkringliggande byggnader. I en av dem har 
en trevlig servering med uteplatser nu iordningställts. 

Man löser entrébiljett i serveringen, men jag rekommenderar att besökaren först 
beställer en tallrik god seljankasoppa med mörkt bröd och smetana.
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Köpu fyr (Lat: 58,9159; Long: 22,1997) ligger halvvägs ut på udden mot Ristna och 
är en av världens mest iögonenfallande fyrar. 

Det finns ett nybyggt ”Visitor’s Center” nedanför fyren, där det tidigare var täm-
ligen ödsligt. Man kan fika och äta gott även här samt lösa biljett till fyren. På stigen 
mellan serveringen och fyren finns en intressant historik över fyrplatsen rikligt illu-
strerad med bilder och text. 

Köpu fyr nyligen uppfräschad 2018 med trappan där man måste huka sig.

Fyrkroppen har blivit rejält uppfräschad sedan sist med skinande vit färg över hela 
den putsade fasaden. Fyrens väggar stöttas på varje sida av rejäla kontreforter. Trap-
pan löper till att börja med inuti en av kontreforterna snett uppåt i en för landkrab-
bor klaustrofobisk miljö.

Uppe på fyrens övre del ses rödmålade ankarslut i järn. Vart och ett av dem är 
ändpunkt för en kraftig järnstång, som inuti fyrkroppen förenas med en järnstång 
från motstående vägg medelst en förbandsskruv. Dessa förband ger stadga i fyrkrop-
pen. 

Vid Söru på Dagös sydkust leder två fyrar (Lat: 58,7039; Long: 22,4858) resp. 
(Lat: 58,7011; Long: 22,4922), byggda 1934 och väl underhållna, in genom sundet 
mot hamnen i Söru, med fyrarna ens.
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Dagö, Östra fyren mot Söru till vänster och till höger Västra fyren. Foto från 2018.

Ormsö
Saxby fyr (Lat: 59,0276; Long: 23,1175) 
ligger på en plats, som starkt påminner om 
Gotländska stränder. Fyrplatsen är inhägnad 
av ett högt träplank. Sommartid tas besökare 
emot.

Det gulaktiga tegelhuset nedanför fyren 
kallas Karbidhuset. Här förvarades tidigare 
det bränsle, som via ledningar upp i fyren för-
såg karbidlyktan i lanterninen med bränsle."

Vid besöket år 1993 var fyren elektrifierad. Nu, senast hösten 2019, sågs solpaneler 
monterade utanför lanterninen.

De två fyrarna i Norrby (Lat: 59,0117; Long: 23,3475) resp. Norrby/Skäre 
(Lat: 59,0201; Long: 23,3511) som ger en enslinje in mot sundet, har också bevarats 
i drift. Här har vegetationen runt fyrarna tätnat och färgen flagnat av en aning. Att 
vegetationen tidigare hölls nere var troligen en praktisk åtgärd för att ge det på ön 
grupperade kustartilleriet fritt skottfält. Nu är en smal sektor uthuggen i snårskogen 
runt Skäre-fyren för att fyrens ljus skall synas från havet.

Bilderna från vänster 
till höger:

Norrby, 1993
Norrby, 2019
Norrby/Skäre 2019
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FYRFORUM PÅ GOTLAND
Visby 14-15 maj 2022

Jan Olsén & Ulf Schloss (text), Ulf Schloss (foto om annat ej anges)

Deltagarna framför Hoburgen.                                                          Foto: Pekka Väisänen

Under helgen den 14 och 15 maj genomförde Svenska Fyrsällskapet ett fyrforum 
i samverkan med Statens Maritima och Transporthistoriska Muséer, Sjöfartsverket, 
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen på Gotland. Ett flertal fyrplatser runt vår 
kust var också representerade.

Rubriken för fyrforum var Fyrplatsbesöket. 
Ett besök ska kunna omfatta själva fyren, bemanningen, boende och familjeliv, skol-
gång och händelser. Informationen på många platser är bristfällig till obefintlig. 

Säkerheten på många fyrar är undermålig. Inga räcken att hålla sig i, dåligt skyddade 
elsystem sett ur besökssynpunkt m.m. Både fyrägaren och den som genomför en vis-
ning bär ett ansvar så att besöket kan genomföras säkert.

Vi avser pröva rätts- och regelläget kring en simulerad olycka och låta någon erfaren 
polis genomföra en förundersökning kring händelsen och därefter överlåta ärendet 
till en åklagare för prövning. Vi kan då få en bättre bild runt vilka åtgärder som be-
höver genomföras och vilka begränsningar och möjligheter som finns kring ett besök 
uppe i en fyr.

Många fyrplatser är statliga byggnadsminnen. Då skall fyren vårdas på ett kulturhis-
toriskt riktigt sätt och att den ska kunna besökas med allt som det innebär.
Under lördagen åkte vi runt till ett antal fyrplatser där olika besöksvillkor gäller så att 
vi kunde resonera runt de skiftande förhållanden som råder.
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Utfärd gjordes med buss till ett antal platser på 
södra delen av Gotland. Första anhalten var Herr-
vik på östra Gotland där Jan Åberg från Gammel-
garns Östergarns Hembygdsmuseum tog emot.

Utanför Herrvik ligger Östergarnsholm med sina tre 
fyrar, som p.g.a. väderförhållandena ej kunde besö-
kas. Den äldsta, en täckt stenkolsfyr enl. Löwenörns 
princip från 1818.

År 1919 ersattes den av en ny fyr på östra delen av ön samt en åttakantig fyrkur 
på öns västra udde. Jan berättade att hussvamp hade drabbat stenkolsfyren vilket 
medfört att allt biologiskt material måste avlägsnas. Ett mycket omfattande renove-
ringsarbete igångsattes. Länsstyrelsen/Region Gotland har välvilligt ställt upp med 
finansiering. Arbetet utförs i huvudsak genom frivilliga insatser av föreningens med-
lemmar. Renoveringen kommer att vara klar inom kort.

I Herrvik finns även ett nyöppnat Alba-
tross museum. Albatross, en tysk Minkrys-
sare strandade, efter en sjöstrid med en rysk 
styrka utanför Herrvik 1915, dess besättning 
internerades under humana former. Mer om 
Albatross går att läsa i Blänket 2022:2.

Vidare finns här ett motormuseum med al-
lehanda motorer från små utombordare, en 
sägs vara en konverterad gräsklippare, till re-
jäla fartygsmotorer. Här finns även en tryck-
luftsdriven mistlur, kompressorn driven av 

en tändkulemotor i en enhet levererad av AGA 1921. En helrenoverad livräddnings-
båt finns även att beskåda. Herrvik har i sanning mycket att erbjuda en maritimt 
intresserad besökare!

Mistlur, fabrikat 
AGA 1921



26

Färden ställdes nu mot Grynge, ett månghundraårigt fiskeläge med bodar från 17–
1800 talen, byggda på det klassiska gotländska sättet. Två öppna stenkols- fyrar från 
1800-talet bildar en enslinje för att leda fiskebåtarna in i hamnen.

Jan Åberg berättade initierat om fiskeläget från gångna tider.
Stort tack Jan för mycket initierad guidning!

Nästa anhalt var fyren När på Närsholmen. En vidunderligt vacker plats, fyren om-
given av de gamla fyrvaktarbostäderna. Som på så många fyrplatser ägs fyren av Sjö-
fartsverket (SjöV), marken och fyrbostaden ägs av Fastighetsverket. Boendet är utar-
renderat till Svenska Turistföreningen (STF) som i sin tur upphandlat en entreprenör 
som driver verksamheten.

Fyren är ritad av John Höijer för 
övrigt den person som uppdrog till 
Gustaf Dalén att komma med för-
slag till det som mynnade ut i AGA-
klippen. 

Fyren kom till 1872 efter påtryck-
ningar från bl.a. England som ansåg 
att en fyr var nödvändig p.g.a. de 
grunduppfyllda vattnen öster om 
Gotland. STF:s entreprenör Martin 
Lindström berättade om fyrplatsen

Grynge enslinje

och visade oss fyrvaktarbostäderna. 
En lätt lunch med kaffe avnjöts i det 
minst sagt blåsiga vädret.

Martin Lindström och Jan Olsén, 
Närs fyrplats
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Nästa mål på färden var Hoburgen på Gotlands södra udde. Vi togs emot av Gun-
nar Sillén och Magnus Rietz från Fyrtillsyn Gotland. Förutom att ha visningsrätten 
för fyren har Fyrtillsyn Gotland övertagit drift och underhållsansvar från SjöV av sju 
fyrar runt om på Gotland. Magnus berättade om den 21,7 m höga fyren från 1846 
med dess magnifika 1:a ordningens (1840 mm) katadioptriska planlins. På fyrplatsen 
har SMHI en av två väderstationer som läses av manuellt två gånger per dygn, den 
andra är på Svenska Högarna. Fyrtillsyn Gotland har själva genomfört en hel del 
säkerhetshöjande åtgärder vilket diskuterades.

Fyren visas varje dag under sommaren av frivilliga ”fyrvaktare”. Innan avresan mot 
Visby serverades en kopp kaffe under det att fyren med omgivningar kunde beses.

På resan norrut längs Gotlands västra 
sida passade vi på att stanna till vid 
Västergarns numera släckta fyr be-
lägen på den lokala golfklubben som 
nu äger fyren. Fyren och fyrvaktarbo-
städerna har nyligen genomgått en 
yttre renovering och är troligen en av 
Sveriges mest besökta fyrplatser. En 
intressant och spännande dag var till 
ända.

Söndagen genomfördes i Gotlands museums hörsal i Visby.
Svenska Fyrsällskapets ordförande Jan Olsén berättade om fyrsystemet igår och idag.

Sjöfartsverket berättade om olika och i många fall omfattande åtgärdsplaner på våra 
fyrar och fyrplatser.

Länsstyrelsen på Gotland 
berättade om den kom-
mande renoveringen av 
fyrplatserna på Gotska 
Sandön och Stora Karlsö.

Ett bra och konstruktivt 
prat där fyrplatsbesöket 
hamnade i fokus. Ett antal 
inbjudna från fyrplatser 
berättade sedan om sin 
lokala verksamhet. 

Slutligen ett stort och varm tack till Statens Maritima och Transporthistoriska Mu-
séer för den fina och konstruktiva samverkan vi haft i att arrangera fyrforumet. Det 
fina samarbetet vi har med Sjöfartsverket är också mycket bra och kommer att få en 
positiv utveckling för Svenska Fyrsällskapets medlemmar.
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Fyrskeppet Fladen förstört i explosion
Ur Hvar 8:e dag april 1924, no 29. 
Bilder tidningens utsände fotograf Utgård, om ej annat anges. 

En förhärjande explosion inträffade den 6 april på fyrskeppet Fladen i Kattegatt. Det 
medhavda, alldeles icke stora, krutförrådet sprang, säkerligen genom självantändning, 
i luften. Den ombordvarande fyrmästare, O..J. Holmström fick ena benet avslitet, 
medan besättningen i övrigt undslapp tämligen oskadad. Fyrskeppet flammade emel-
lertid genast till ett väldigt bål och personalen hade intet annat att göra än att lämna 
inventarier, kläder och andra ägodelar i sticket och genast stiga i en livbåt. Efter en 
ytterst ansträngande rodd i skarp kyla och med den livsfarligt skadade fyrmästaren 
ombord nådde man fram till Nidingarnas fyrplats, där den första hjälpen lämnades. 
Av ”Fladen” återstår endast järnskrovet, som tills vidare ligger på sin plats. Olyckan 
saknar motstycke i de svenska fyrskeppens historia.

Det svenska fyrskeppet ”Fladen”, d.v.s. Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna, före förstörelsen. 
Fotograferat av C.A. Westlund vid ett av fyrskeppets besök i Varberg.

Efter explosionen. Fyrskeppet 
”Fladen” å dess plats ute i Kat-
tegatt, väster om Nidingens fyr, 
ungefär mitt emellan Kungs-
backa och Varberg.
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Fördäcket och den av värmen tillbucklade 
skeppssidan (X).

Dörren (X) genom vilken fyrmästaren vid 
explosionen slungades ut på akterdäck med 
avslaget ben.

Skeppskassan räddas från vraket och emottages av lotslöjtnant R. 
Edman å den assisterande lotsångaren ”Göteborg”.

      Insänt av 
      Tomas Berglund
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VIPP-utdelning Ratan Södra 2022-06-12
Tomas Berglund

Tomas Berglund och Tommy Öberg överlämnar Årets VIPP till Ritva Lundberg

VIPP-ceremonin på Ratan Södra lockade ett 50 tal personer som fick höra tal av 
Tommy Öberg och mig själv för Svenska Fyrsällskapet och av Föreningen Ratans 
Historias ordförande Ritva Lundberg. Allt skedde i riktigt fint sommarväder. Folk 
verkade nöjda med dagen och en del fyrprat blev det med åhörarna. Bland besökarna 
fanns många som genom åren varit delaktiga i fyrens återuppbyggnad och som alla 
ska känna sig stolta med sin VIPP-utmärkelse. Med vid ceremonin fanns även en 
”riktig” fyrvaktare som på åttio-talet jobbat tre somrar på bl.a. Holmögadd och 
Sydostbrotten. 

Jag och Tommy med fru fick också efter en kort roddtur över viken, en guidad 
privatvisning på Rataskär. Börje Lundberg som hade nycklar, släppte in oss i både båk, 
lotshus och fyr. Som uppväxt i Ratan med en far som var lots så visste han mycket om 
Lotsverkets verksamhet, dessutom det mesta om allt historiskt som skett i Ratan som 
den omfattande handeln som skedde med segelfartyg, timmerbogserarna som ofta 
sökte skydd innanför Rataskär med sina timmersläp och förstås ”Affairen vid Ratan” 
1809. Sista gången ryska soldater stred på svensk mark. Får vi hoppas i vart fall!

"Ratan Södra och dess fyrhus från 1874 – som blivit flyttat två gånger sedan den 
nya fyren byggdes 1942 – är nu tillbaka på sin ursprungliga plats. Sedan 2011 har 
byggnaden genomgått en omfattande renovering. Inga genvägar har tagits utan allt 
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arbete har utförts på sådant sätt som det en gång gjordes när huset byggdes. Tidsenliga 
färger, handhyvlade golvplank och handtryckta tapeter med mera.

Fyren är numera att betrakta som ett vackert museiföremål. Renoveringen har 
skett i samarbete med Västerbottens museum, Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning, 
Riksantikvarieämbetet och framförallt Föreningen Ratans Historia med dess nyligen 
bortgångne ordförande Christer Hollinder som eldsjäl."

Fyren Ratan Södra tillbaka på sin ursprungliga plats och renoverad till nyskick.

Eldsjälen Christer Hollinder utan vars idoga arbete nog Ratan Södra inte hade stått där 
den står idag och i sin ursprungliga glans                                       Foto: Henrik Karmehag

Nyinvigning och återtändning sker den 21/8 kl. 13 på Ratan Södra
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Sjöfartsverkets fyrarbeten under resten av 2022

Farledsfyrar på Ostkusten
Under juni-september ska Sjöfartsverket byta ut flera fyrar på ostkusten. Syftet är att 
öka driftssäkerheten och även sjösäkerheten i området. Totalt berörs 20-talet fyrar.

De aktuella fyrarna är i dåligt skick och har passerat sin tekniska livslängd. De 
gamla fyrkonstruktionerna rivs och ersätts med nya kurar eller master. Fyrlyktor och 
fasadljus med LED-teknik ersätter glödljus eller äldre LED-lyktor. Dessa drivs med 
solceller och batterier där det är möjligt.

Arbetet utförs dagtid av Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn och dess besättning. 
Åtgärderna bidrar till ökad tillgänglighet och minskade underhållskostnader.

Fyrar som berörs av arbetet
Norrköping-Öregrund: Franska Stenarna, Sandhamns stångskär, Norra Lerskäret, 
Järnklubben Övre och Järnklubben Nedre, Tegelhällan, Sandhamns Stångskär, 
Piltholmsknall, Grisblänkan och Algersgrund.

Söderhamn-Kramfors: Hällgrund, Sälstenarna, Spikarna, Härnöklubb, Härnö södra, 
Sannasundet, Vålsudde, Hornön, Hornöholmen, Granholmssund, Sprängsviken, 
Frånö, Dynäs, Tolvöregrundet.

Statliga byggnadsminnen
•	 Hoburgen: Dörr och fönster skall bytas. Upphandling på gång.

•	 Fårö: Arbeten med fyrplatshusen. Eventuellt blivande muséum.

•	 När: Fönsterbyten.

•	 St Karlsö: Renoveringsplanering genomförd. Upphandling på gång.

•	 Högbonden: Komplicerade grundarbeten. Oarmerad grundläggning under 
fyrkroppen. Vårdprogram under framtagning.

•	 Arholma båk: Nyrenoverad. Vårdprogram under framtagning.

•	 Bjuröklubb: Utredning pågår.

•	 Kullen: Energioptimering skall genomföras. Byte av fönster och dörr. 
       Upphandling på gång.

•	 Gotska Sandön: Upphandling stoppad p.g.a. transportproblem. Ny upphandling 
kommer. Byggare klara. Renoveringsstart 2023.

•	 Måseskär: Renovering pågår. Fyren i sämre skick än vad som bedömdes i början. 
Arbetet har utvecklats till omfattande.

•	 Nidingen: Strömförsörjning utreds. SjöV behöver inte ha landström till sin fyr.
       Möten genomförs med flera myndigheter. Stort påplatsmöte vecka 23.

•	 Bokö: Avlyft för renovering.

•	 Utklippan: Ny elkabel läggs ut i samverkan med kommunen. Klart vecka 25.

•	 Hållö: Husrenovering genomförd. Vissa smärre åtgärder återstår.

       Jan Olsén
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Fyrnytt

Bokö fyr
Bokö är en ledfyr som ligger på udden 
Julafton i leden Södertälje - Sävsundet. 
Syftet med fyren var att vara till ledning 
för fartyg som passerade öppningen till 
Bråviken för trafik till Arkö eller Göta kanal. 

Den ursprungliga fyren var från 1867 
och var en lykta placerad på ena långsidan 
av fyrvaktarbostaden.

1892 ersattes lyktan av den nuvaran-
de fyrkuren placerad nedanför bostadshuset. Samtidigt avbe-
mannades fyrplatsen. 1906 revs den gamla fyrvaktarbostaden 
och på grunden uppfördes den nuvarande privatbostaden. 

Den kraftigt rostangripna fyrkuren har nu monterats ner 
och tagits in till Rosenvik på Djurgården där en bebyggelse-
antikvarie skall ge reparationsförslag för att sedan skicka fyren 
vidare till en smed som kan hantera antikviteter. Fyren skall där 
renoveras och målas. I samband med renoveringen tas solcellen 
bort från taket och placeras intill fyrkuren.

Förhoppningen är att fyrkuren skall vara tillbaka på sin 
plats till hösten. Under tiden ersätts den av en temporär lös-
ning (fyrpinne). 

Fyren blev byggnadsminnesförklarad 2008-06-12. 

      Jan Blick

Så fel det kan bli

I förra numret av Blänket hade det blivit några fel som rättas till här. 
Ett tack till de två uppmärksamma läsarna Jan Ulvås och Mikael Mosskin

I notisen om August Strindberg på sid. 11 var det naturligtvis inte den då redan 
avlidne Runeberg som skrev utan Strindbergs gode vän Albert Engström.

       Jan Ulvås 

I den trevliga artikeln om fyrar på Jyllands västkust i det senaste numret av Blänket 
upprepas en vanlig missuppfattning nämligen att gränsen mellan Nordsjön och 
Skagerrak går vid Grenen i Skagen. Så är det inte. Där går gränsen mellan Skagerrak 
och Kattegatt. Gränsen mellan Nordsjön och Skagerrak löper från Lindesnäs i södra 
Norge till Hanstholm på Jyllands västkust. Gränsen mellan Skagerrak och Kattegatt 
går från Skagen till Pater Nosterskären utanför Marstrand.
       Mikael Mosskin
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Boktips

Brita från Måseskär
av Eva Larsson

Boken handlar om de två systrarna Brita och Inez döttrar till 
fyrmästare Fredrik Waldner och hans hustru Olga och be-
rör tiden strax före andra världskrigets utbrott. Man får följa 
familjen i glädje och sorg och får en god inblick i livet på 
Måseskärs fyrplats. Brita den äldsta av systrarna blir svårt sjuk 
och avlider endast 14 år gammal. En djup sorg för föräldrarna 
och inte minst för Inez som saknade Brita livet ut.

Eva Larsson har tidigare gett ut boken "Olga på Väderö-
bod". Olga var lotsbarnskolelärarinna och blev senare fyrmäs-
tarhustru. Hon var också mormor till Eva. 

Boken har 56 sidor, mjuk pärm och formatet 270x200 
mm, är rikt illustrerad. Pris 200 kr + 67 kr frakt. Boken beställs genom att kontakta 
Eva Larsson på larssondahlberg@gmail.com. 
      Maria Elsby

Djurö mer än en fyrplats i Vänern
Utgiven av Mariestads Fyrsällskap

Boken är egentligen tre i en. Första delen innehåller fakta 
om ön och fyrpersonalen som verkat där. Andra delen är 
en återutgåva av Gun Jacobsons bok "Ensamma på ön". 
Det är en gripande berättelse om de två fyrvaktarbarnen 
Katrin och Per som av vädrets makter tvingas att leva en-
samma på Djurö i sex veckor under svåra förhållanden. 
Händelsen, som utspelar sig vintern 1915, är sann och 
barnen hette i verkligheten Klara och Lars och var barn 
till fyrvaktare Frans Gottfrid Persson. Klara har själv be-
rättat om den kusliga upplevelsen och barnen har bevisat 
att "man kan om man måste". I tredje delen beskriver ätt-
lingar till fyrvaktarna hur livet levdes på den tiden då fyr-

platsen var bemannad. Boken avslutas med en beskrivning av Djurös flora och fauna. 
Boken är på 200 sidor med formatet 28,5 x 21,5 cm och har hård pärm. Den är 

rikt illustrerad med båda gamla och nya fotografier. ISBN 978-91-527-2771-3.
Boken kan köpas genom att kontakta Bo Björk på bo@mariestadsfyr.se, 

swish 076-6191510 eller bankgiro 371-6594. Pris 300 kr + frakt 100 kr. 

      Maria Elsby 
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Häftet Torrskodd fyrspaning i Lysekil

Många kustsamhällen har en veteranfyr. I och runt Lysekil 
finns 13 pensionerade fyrkurar och fyrhus. Läs om deras 
historia med tillägg till tips om tre fantastiska utsiktsplatser 
för fyrspaning över havsområdet utanför Lysekil.
Ladda ner och läs på: www.fyr.org och välj Fyrwiki i me-
nyraden. Sök på Lysekil och välj nr 12. Fyrvandring eller gå 
direkt på länken:
https://fyr.org/wiki-files/Manual/TORRSKODD_FYR-
VANDRING_rev2.pdf
    Magdalena Skalegård

Ett 150-årsjubileum som bör uppmärksammas

"Beskrifning Öfver Svenska Fyrarne"
- Med kort underrätelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling
Utgiven av Kongl. Lotsstyrelsen i november 1872

Ur förordet: De härmed lemnade be-
skrifningar angifva de befintliga fyrinrätt-
ningarnes nuvarande beskaffenhet och 
utseende, och för beslutade men icke ännu 
utförda, sådana de äro ämnade att blifva. 

Boken behandlar fyrväsendets upp-
komst och utveckling, då gällande all-
männa bestämmelser rörande fyrarnas 
underhåll och lysningstid, förklaringar 
över i beskrivningarna förekommande 

uttryck, en förteckning över fyrarna och därefter följer fyrbeskrivningar. Teckningar 
och förtoningar är små konstverk och boken har ett språk som är rena poesin.

Boken är inbunden i rött helklotsband, liggande format 14 x 23 cm, 163 sidor varav 
75 fyrplanscher och en utvikningsbar karta i slutet. ISBN 9178103347. Ett nytryck 
gjordes 1985. Boken kan köpas på antikvariat, pris 100-200 kr + frakt. 
Detta är fyrarnas absoluta "bibel" som alltså fyller 150  år i år.

      Maria Elsby
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Från atomdriven fyr till Östersjöns drottning
Gunnar Boman

Fyrtio förväntansfulla fyrvänner äntrade på 
pingstaftonen 2022 fartyget m/s Öfararen för 
färd mot Svenska Högarna. Redan i Stavsnäs 
Vinterhamn berättade vår kunnige och trev-
lige guide Gunnar Hjertstrand om den första 
fyren som vi skulle få se: Tegelhällan. Den 
byggdes 1967 och försågs med en isotopge-
nerator i stället för den brukliga AGA-ace-
tylengasen. Man slapp släpa tunga gasflaskor 
men atomkraften blev mest värme och föga 
elektricitet, så 1977 tog man bort isotopge-
neratorn och ersatte den med elkabel. Så var 
historien om Sveriges första och enda atom-
drivna fyr.Tegelhällan         Foto: Tommy Öberg

Väl ute på Kanholmsfjärden besåg vi Yxhammarsklubbs lilla fyr innan vi tog den aldrig 
utprickade Horstensleden som förde oss vidare norr om Gillögas små kobbar till Svens-
ka Högarna. Dess röda järnfyr (konstruerad av Heidenstam) syntes på långt håll och 
nu var vi långt österut, ungefär 45 km fågelvägen från Stavsnäs. Härligt solsken, måttlig 
och avtagande vind. Gunnar Hjertstrand ledde oss med fast hand över klipporna mot 
fyren och berättade valda delar av sina 25 år på Högarna. Nedanför fyren visade han 
oss kanonerna som användes som mistsignaler i dimma men han antydde att den stora 
åtgången av krut fick honom att tro att den också användes för jakt på fågel och säl. 

Upp i fyren ville de flesta av oss för att beundra den kombinerade 2:a och 4:e ord-
ningens fyroptik, levererad av Henry Lepaute i Paris år 1874, det år som fyren tändes. 
Vi blickade ut över fyrpersonalens bostäder som nu tidvis bebos av tillsyningsman-
nen Alf Anderin med hustru Sarah och tre barn. Sarah gav 2012 ut ”Matbok från 
Svenska Högarna” med både recept och vackra bilder från alla årstider. 

Vi såg inga fartyg så långt ki-
karen nådde. Fyrarna Svenska 
Björn och finska Bogskär lig-
ger utanför synvidden. Efter att 
ha ätit vår medförda förtäring 
i den igenvuxna lilla kyrkogår-
den måste vi skynda tillbaka till 
båten som redan hade tutat för 
avgång.

Linsen, Svenska Högarna.
Foto: Tommy Öberg
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Svenska Högarnas fyr med fyrplatsbostäder. Observera de två kanonerna till vänster 
om fyren. Dessa användes för mistsignalering vid dimma.                 Foto: Tommy Öberg

På återvägen hade vi gjort upp med skepparen om ett besök på Grönskär och en 
guide från Sandhamn hade tillkallats för att öppna fyren för oss. En trång och mörk 
fyrtrappa gjorde att några avstod från att stiga upp i Östersjöns Drottning som Grön-
skärs fyr ibland kallas. Vi som gick upp fick en underbar vy över havet mot Revenge-
grundet som 1961 ersatte Grönskär, som då släcktes (men återtändes år 2000). Vid 
horisonten anade vi Almagrundets kassunfyr. Mot Sandhamn såg vi Korsö grova sten-
torn som fortfarande är militärt.

Revengegrundet     Foto: Bengt E. Nyman Korsö torn   Foto: Esbjörn Hillberg
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Grönskärs fyr.                                                                                 Foto: Tommy Öberg

Grönskärs fyr fick sitt nuvarande utseende efter en påbyggnad 1786 och har se-
dan dess haft skiftande färg. En renovering med cementputs på 1980-talet ledde till 
olycklig sprickbildning och nu har de ursprungliga granitblocken tagits fram. Skär-
gårdsstiftelsen fick fyrplatsen 1964 och själva fyren överläts 1984.

Utifrån havet kom vi till Sandhamn och i Sandhamnshålet beskådade vi Sandhamns 
fyr i toppen på lotspersonalens gula hus. Fyren har fyllt 150 år och fått Fyrsällskapets 
minnestavla fastskruvad på dörren.

Sandhamns fyr i toppen på lotsstationen.       
Foto: Ulf Schloss
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Lite om omslagsbilden

BLÅGRUNDET

Blågrundet är en ledfyr i Nordmalingsfjärden. Västra Kvarken. 
1961 anlades fyrplatsen med AGA-ljus och en lins av 6:e ord-
ningen. Fyrkaraktär: Bx WRG 6s 5,8M. Lyshöjd: 5 m. 
Fyrlyktan är monterad på en ställning. 
Idag har fyren elektriskt ljus.
Nuvarande karaktär: Fl WRG 6s 5,8M. Lyshöjd: 5,0 m.

Fyrvaktarporslin

För drygt tio år sedan, när Sjöfartsverket tog bort dieselaggregaten från Ölands Södra 
Udde och tömde fyrvaktarnas kontor på pärmar mm ... räddade jag väderanteckningar 
i original och ett par tallrikar samt en matsked ur containern med "skräp".

      Göran Andersson

Hjälp oss och också dig själv!

Ett medlemsregister skall vara aktuellt annars är det inte mycket att lita på. 
Vi vet inte om du ändrat adress eller andra kontaktuppgifter om du inte talar om det. 
Fel adress kan t.ex. göra att du inte får Blänket, fel mailadress att vi inte kan nå dig .

Glöm därför inte att anmäla eventuella ändringar av kontaktuppgifter snarast till 
Svenska Fyrsällskapet, e-post medlem@fyr.org eller tel. 08-710 3333.

       Redaktören
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Rödkallen 150 år
Maria & Leif Elsby

Förtoning över Rödkallen. Här ser man hur flack ön är. 
Ur: "Beskrifning Öfver Svenska Fyrarne" från 1872.

Rödkallen, ett namn som säkert flera känner igen som slutstation under 
många år i radions sjörapport, men en plats som förhållandevis få har be-
sökt. Var ligger Rödkallen och hur ser den ut? 

Det är en ganska liten ö som ligger i Bottenviken mellan inloppslederna 
till Piteå och Luleå och som ursprungligen var ett fiskeläge. Det är en låg 
och karg ö som mest består av stenhällar, sandhedar och klapperstensfält.

Redan på medeltiden bedrev man fiske 
i vattnen runt Rödkallen. På ön byggde 
svenska och finska fiskare 1760 ett ka-
pell eftersom vägen var lång och faro-
fylld att ta sig till fastlandet för att be-
söka kyrkan. Ännu idag hålls en gång om 
året gudstjänst i Rödkallens kapell. 

Byggnaden användes, liksom de fles-
ta skärgårdskapell, även som förråd för 
fiskeutrustning på vintern och tjänade 
också som sjömärke. Vid sidan om ka-
pellet fanns en klockstapel där klockan 
är skänkt av Samuel Gustaf Hermelin. 

1846 övergick ägandet av kapellet från 
fiskarna till Lotsverket som innehade 
det fram t.o.m. 1974 då det överläts till 
Svenska Kyrkan. 

1814 tillkom en lotsstation på Rödkallen 
och 1872 också en fyrplats. På ön fanns 
det då en lotsstation, en fyrplats, ett ka-
pell, fiskarstugor och ett antal mystiska 
stenlabyrinter. Växtligheten var synner-
ligen sparsam. Det fanns egentligen bara 
en liten träddunge bakom kapellet. 

2010 anordnade Svenska Fyrsällskapet 
en resa till ett antal norrlandsfyrar med 
Börje Moberg som reseguide. Jag och 
min man Leif hade förmånen att delta 
i denna resa. En fantastisk upplevelse 
för en sörlänning som tidigare inte varit 
längre norrut än Sundsvall. 

Men låt oss ta det från början. 
Efter en bra bit ute på öppet vatten med 
en hel del sjögång siktade vi det låga skä-
ret. Det som stack upp var fyren och den 
6 våningar höga gul/röda lotsutkiken. 

Rödkallens fiskekapell uppfört 1760.
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Lotshamnen där vi lade till var redan 
då ganska nedgången och stängdes helt 
2021. Man har beviljats medel för upp-
rustning så förhoppningsvis öppnar den 
snart igen.

För att spara den känsliga naturen har 
man anlagt betongstigar. Den första 
byggnaden vi passerade var lotsutkiken. 
Ett funkisbygge från 1950. Överst på ta-
ket står sedan 1972 den nuvarande hel-
automatiserade fyren "Rödkallen södra". 
Lotsstationen var bemannad från 1814 
fram till 1981. Från år 2000 bedrevs det 
hotellverksamhet i byggnaden, men rö-
relsen lades ner 2007.  

Efter lotsutkiken kommer man fram till 
fiskarbyn. Ett 30-tal enkla stugor där fis-
karna övernattade då de låg ute på fiske. 
Husen är numera privatägda sommarbo-
städer.

Om man följer betongstigen så kommer 
man till kapellet. Ett kapell med ovan-
ligt högt i taket och där fiskarna hade 
sina bestämda platser där namnen var 
inristade i bänkarna. 

Lotsstationen.  Foto: Esbjörn Hillberg

Att kapellet inte används särskilt ofta ser 
man på spindelväven i hörnen.
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Så kom vi då äntligen fram till vårt 
egentliga mål, den gamla fyren. Den 
byggdes 1872 och var en s.k. ”Heiden-
stammare” d.v.s. konstruerad av Gustav 
von Heidenstam. Det var en modern 
stålkonstruktion som tillverkades i land 
och transporterades i delar till uppsätt-
ningsplatsen där den monterades ihop. 
Mycket rationellt och avsevärt snabbare 
och billigare än om den hade byggts som 
en konventionell fyr på platsen.

Fyrapparaten bestod av 6 st paraboliska 
speglar med lampor, fästade på lika av-
stånd från varandra på en omgående 
ställning, vars omloppstid var 6 minuter. 
Fyren visade följaktligen inom varje mi-
nut en blänk, som varar omkring 15 se-
kunder, och blänkarna skildes åt med om-
kring 45 sekunders mörka mellantider.

1893 byttes spegelfyrapparaten 
mot en linsapparat. Linsen som var av 
1:a ordningen (1840 mm Ø) var en ca-
tadioptrisk planlins med 18 fack à 20°, 
omgående, lagrad på stålhjul, driven 

Rödkallens fyr med nautofonen till vänster.                           Foto: Esbjörn Hillberg

av urverk och lod, lodvikten var 40 kg. 
Linsen tillverkades av F. Barbier & Cie.

1919 installerades mistsignalering 
med en mistsirén som drevs av tryckluft 
från en kompressor.

1925 övergick man från fotogenlam-
pa till Lux-ljus.

 1936 elektrifierades fyren.

Lanterninen
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Fyren var i bruk i dryga 100 år d.v.s. från 
1872 till 1972 då den släcktes. Den hade 
dock automatiserats redan 1966 och av-
bemannats 1967. Idag står den kvar som 
ett kulturminnesmärke på det flacka 
skäret och vittnar tillsammans med fyr-
vaktarbostäderna om den verksamhet 
som varit.

Fyrbyn sedd uppifrån fyren. Från vänster i fonden ser man det röda kapellet, fiskarstugorna 
och längst bort lotsutkiken.

Fyrfunktionen flyttades 1972 över till 
taket på lotsutkiken där den är kvar och 
fortsätter att kasta sitt sken ut över Bot-
tenviken. 

På Rödkallen finns flera stenlabyrinter. 
Den största ligger strax nedanför fyren. 
Man vet inte varför de byggdes, men det 
kan ligga gammalt skrock bakom såsom 
att om man gick i labyrinten så kunde 
fiskelyckan eller vädret bli bättre. Kan-
ske byggdes de helt enkelt av inblåsta 
sjömän som fördrev tiden. 

En av de vackra maskaronerna d.v.s. vat-
tenutkastarna på fyrens tak.

Den största av de förbryllande labyrin-
terna sedd uppifrån fyren. 



44

Rödkallens fyrplats har varit bemannad från 1872 t.o.m. 1967.

Följande fyrmästare har tjänstgjort på ön:

1872-1883   Bror Conrad Sjöstedt  senare fyrmästare på Bjuröklubb
1883-1901   Gustaf Öqvist   tjänstgjorde enbart på Rödkallen
1901-1908   Jakob Sundqvist  tidigare fyrmästare på Malören
1909-1939   Konrad Laurentius Öqvist tidigare fyrvaktare på Leskär
1939-1942   Johan August Karlberg  tidigare fyrvaktare på Ölandsrev
1943-1955   Erik Adolf Forsman  tidigare fyrvaktare på Sydostbrotten
1955-1963   Johan Erik Ahlström  tidigare fyrvaktare på Norströmsgrund
1963-1967   Sigvard Markström  senare fyrmästare på Sydostbrotten

Bror Conrad Sjöstedt
Förste fyrmästare på Rödkallen

Sigvard Markström
Siste fyrmästare på Rödkallen

150 år
1872-2022
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Till Esbjörn Hillbergs Minne

Svenska Fyrsällskapet har beslutat att inrätta projektbidrag till minne av dess 
grundare Esbjörn Hillberg. Syftet med bidragen skall vara att främja beva-
rande, tillgänglighet och kunskap kring svenska fyrar och fyrväsende. Två 
typer av penningbidrag kommer att delas ut, anslag eller stipendier.

Anslagen kommer att delas ut till ideella fyrvårdare och avser t.ex. bildan-
det av fyrvårdande föreningar, reparationsarbeten på fyrar, sjömärken och 
fyrutrustning, göra fyrar tillgängliga och andra ändamål som styrelsen finner 
lämpliga för att stödja Fyrsällskapets syfte.

Stipendier utdelas till enskilda personer som avser att göra forsknings- och 
faktainsamling kring fyrar och fyrliv. I samtliga fall gäller att fyrarna skall 
vara tillgängliga för besök av fyrintresse rade och/eller vara till nytta för sjöfa-
rande. Resultat från forskningsarbeten skall göras allmänt tillgängliga.

Ansökan skall innehålla redovisning av det planerade arbetet, dess ekonomi 
och eventuella bidrag från annat håll. Ansökan bör också innehålla en redo-
visning av den sökande organisa tionens eller individens tidigare verksamhet. 
För att erhålla penningbidrag krävs medlemskap i Svenska Fyrsällskapet.

Har du några frågor? Kontakta:

Ulf Schloss, tel: 0704 - 67 24 73, 
e-post: ulf.schloss@telia.com.
eller
Christian Lagerwall, tel: 0723 - 15 16 76, 
e-post: christianlagerwall@gmail.com

Ansökningar kan lämnas när som helst men behandlas två gånger årligen, 
i april och oktober.

Ansökan skickas till:

Svenska Fyrsällskapet, Box 1158, 131 27 Nacka Strand, e-post: info@fyr.org.

      Styrelsen
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Förslag till Årets VIPP 2023

VIPP:en är en utmärkelse för att hedra någon eller några som gjort en fin 
insats i Fyrsällskapets anda. Årets VIPP gick till Ratan Södra Fyr och Fören-
ingen Ratans Historia. Det är omöjligt för oss att hålla ordning på allt som 
sker runt om i fyrsverige. Därför vill vi inom Fyrsällskapet gärna ha förslag 
på personer, föreningar, myndighet eller företag som har gjort en god insats 
för våra fyrar, se statuter för årets VIPP. Skriv en liten motivering varför ni 
anser att just den personen eller organisationen förtjänar att utnämnas till 
årets VIPP. 

Det är viktigt att ni skriver era kontaktuppgifter så vi kan nå er om vi behö-
ver fråga om något. Självfallet behandlas alla förslag konfidentiellt. Förslag 
per e-post kan lämnas till vem som helst i styrelsen för Svenska Fyrsällskapet 
eller per e-post till Tommy Öberg på fyrdagen@fyr.org.

Årets VIPP har hittills delats ut till:

2001  Leif Lehmann
2002  Anders Lindström
2003  Dan Thunman
2004  Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
2005  Harry Sellmann
2006  Fyrens Vänner Nordkoster samt Pite-Rönnskärs stugägarförening
2007  Magnus Rietz
2008  Pater Nosters Vänner
2009  Marianne Brus
2010  Lungö samt Stavik fyrplatser med dess ägarfamiljer
2011  Maria och Leif Elsby
2012  Bertil Östling
2013  Johnny Söderlund
2014  Föreningen Väderöbod
2015  Söderarm med Anngret Andersson
2016  Mariestads Fyrsällskap
2017  Jan Ströberg
2018  Bengt Wall
2019  Garpens Vänner
2020  Föreningen Sandhammarens Fyrplats
2021  Ulla Hillberg
2022  Ratan Södra Fyr och Föreningen Ratans Historia
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Statuter för 

Svenska Fyrsällskapets utmärkelse ÅRETS VIPP

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

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

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

•	 I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter 
verka för att händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumen-
teras.

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

Förslag till kandidat till priset lämnas till någon i Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet. 
Styrelsen beslutar vem som skall tilldelas priset. Finner styrelsen att ingen lämplig 
kandidat finns föreslagen skall priset inte utdelas. Styrelsen skall lämna en motivering  
till sitt val av pristagare och priset skall utdelas vid årsmöte eller annat lämpligt möte.

Priset Årets VIPP utgörs av en modell av en VIPP-fyr som är byggd av modellbyggare 
Stefan Bruhn på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. På basen av denna är monterat en 
silverplakett på vilken det är ingraverat ”Årets VIPP xxxx” och på raden under denna 
text namnet på den som har tilldelats VIPP-en. 
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Klubbmärken, tröjor, m.m.

Du kan beställa nedanstående artiklar genom att kontakta 
Ulla Hillberg på email: ulla@hillberg.com alternativt 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 ut-
rikes 10:- )

Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 25:- för alla 6 (tilläggsporto 
utrikes 10:-)

Keps, marinblå, broderad logo, 190:- (tilläggsporto utrikes 25:-) 

T-shirt, vit, transfer logo vänster arm, dam (XL, XXL), herr (XL, XXL), 160:- (till-
läggsporto utrikes 20:-)

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

(tilläggsporto utrikes 25:-)

Fyrböcker utgivna av Svenska Fyrsällskapet

Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 bilder, 
hård pärm, 
ISBN 978-91-85581-77-1, pris 250:- (tilläggsporto 
utrikes 50:-)  

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 
116 svenska fyrar, 
ISBN 978-91-975819-1-2, pris 150:- (tilläggsporto 
utrikes 50:-) 



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 Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0703-539550
 Tomas Berglund, Södra Majorsgatan 3, 903 36 Umeå, tel. 0705-455828
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 Ann-Louise Gustavsson, Hagbyvägen 11, 184 44 Åkersberga, tel. 0702-254340
 Christian Lagerwall, Hörngatan 20, 602 34 Norrköping, tel. 0723-151676
 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
 

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 0708-855175
 Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, tel. 0708-187897
 Hans Falk, almagrundet@bahnhof.se, tel. 0706-935011
 Christian Lagerwall, Hörngatan 20, 602 34 Norrköping, tel. 0723-151676
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 Jan-Bertil Sölvin, J.solvin@outlook.com, tel. 0734-445915
 Anders Unosson, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473 
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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. 0703-539550
 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 Syd
Sammank. Gay Thelander, Bagarevägen 14, 294 38 Sölvesborg, tel. 0768-464827
 Fleming Eklund, Svartgränd 2, 271 43 Ystad, tel. 0705-180671
 Anders Mårtensson, Tegnérgatan 16, 392 54 Kalmar, tel. 0708-675927
 Per Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0705-822372

Programkommitté Uppland (nedlagd t.v.)

Revisorer
Revisor Ulf Sörvik, Mölndalsvägen 27, 412 63 Göteborg, tel. 0736-731030
Revisor Johan Rosén, Doktor Forselius gata 26, 413 26 Göteborg, tel. 0706-101219
Rev.suppl. Heléne Abenius, Ryggebol Byväg 12, 443 61 Stenkullen, tel. 0734-193905

Valberedning
Sammank. Anders Unosson, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 0706-295786
 Nisse Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0703-282530
 Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 0705-545151
 Per Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0705-822372 

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 2022
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