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Ordförandens sektor

Jag har alltid tyckt, kanske för att jag är uppvuxen på 
Norrlandskusten, att skärgården är vackrast under vin-
tern när allt är täckt av snö och is och gärna att solen 
skiner. När jag växte upp i Söderhamn åkte jag vintertid 
ofta ut till vårt sommarställe på en liten ö. Skidor när 
det var snö och spark när det var blankis. På ön bodde 
också en fiskare med fru. När dom var där gick man 
först dit och fick en fika och macka. Man värmde upp sig och pulsade sedan upp till 
vårt hus för att skotta bort snö och kanske göra upp eld i vedspisen. Vi hade ett stort 
gammalt nästan inte vinterbonat trähus. Vissa gånger låg jag över och då i den gamla 
utdragssoffan i köket för dit nådde den sköna värmen från spisen. Dagtid åkte man på 
skidor ut till andra öar. Ibland chansade man och tog sig över den halvfrusna rännan 
som gjorts av isbrytarna för yrkessjöfarten. Det var många härliga upplevelser och vin-
tersolen värmde skönt. 

I viss mån var det ett härligt liv även om det var spartanskt utan några större bekväm-
ligheter. Många i skärgården levde på detta sätt. På de flesta mindre öar saknades elek-
tricitet men man hade fotogenlampor och batteriradio. Toaletter var utomhus torrdass 
och det var mycket kallt att sitta där. Dricksvatten fick man genom att smälta snö när 
vattnet i grävda brunnar var fruset. Samma typ av liv levde man på de bemannade fyr-
platserna nu obebodda, utan underhåll och som nu successivt förfaller. 

Vår livsstil har helt förändrats. I dag lever man nästan lika bekvämt på en öde ö som 
man gör i en stor stad. Man har solpaneler, små vindkraftverk, bergvärme, trådlös tele-
fon, satellitkommunikation, el aggregat och mängder av olika elektriska maskiner. Det 
kanske är färre året runt boende människor i skärgården nu och inga på fyrplatser (den 
sista avbemannades 2002/03) än vad det var när alla 40- och 50-talisterna växte upp. 
Kanske lyser fler fyrar nu än före avbemanningen började. Allt är automatiserat. Det 
behövs inga bofasta fyrvaktare längre så många unika, gamla fyrbostäder är oanvända, 
underhålls inte och förfaller. Statens kvarnar mal långsamt, mycket förstörs under ti-
den. Om man skall grunda en Fyrstiftelse måste staten fatta ett långsiktigt beslut att 
samarbeta då de äger nästan alla f.d. bemannade fyrplatser. Inget händer trots att vi har 
presenterat förslag och kalkyler ett flertal gånger under många år. Kanske vi i stället 
borde föreslå att staten börjar rusta upp och underhålla sina fyrbostäder för att sedan 
hyra ut dem som året runt bostäder. Vi skulle få en levande skärgård och åter igen 
bemannade fyrplatser. Staten skulle ta sitt ansvar och fortsätta att äga Sveriges unika 
maritima kulturarv varav större delen sedan länge är Statliga Byggnadsminnen som 
inte sköts. 

      Esbjörn Hillberg
      Donsö 2019-02-09
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Redaktörens ruta
Nu är det vår igen och då kommer också Blänkets vårnummer. Innan jag går in 
på det vill jag tacka för den väldigt positiva respons som kom på förra numret. 
En del kanske minns att jag var lite orolig över hur numret skulle utformas när 
medlemsregistret inte längre fanns med. Det gick tydligen bra. 

Jag fick ett trevligt samtal från Jeanette Glad som resulterade i en artikel om 
fyrvakterskor. Bara detta är ovanligt och ingenting blev sämre av att fyrarna de 
vaktat har jag besökt eller passerat många gånger medan vi fortfarande hade båt. 

Visst har vi haft utländska artiklar förr, framför allt danska, men nu kom ett 
mail från Tyskland och Bernd Neupert. Han och hans fru letade efter den gamla 
fyren i Tornehamn, inte bara en gång utan två och fann den till slut och lyckan var 
stor. Han har beskrivit deras vedermödor innan fyrsökandet gav frukt. 

Ulf Wade Andersson har, om jag så får uttrycka mig, som vanligt försett oss 
med tips om fyrbesök inom- och utomlands. Tack Ulf för att du alltid tänker på 
Fyrsällskapet under dina många resor. 

Tommy Öberg tillbringade en intressant dag på Sjöfartsverkets arbetsbåt Fyr-
björn. Det är inte många som får tillfälle till det. Här beskriver han en arbetsdag.

Barbro Jacobsson har försett oss med ytterligare en trevlig artikel. Denna gång 
om det hantverk som många fyrvaktare sysslade med på sin fritid. Tänk att de 
med de enkla medel som stod till buds kunde åstadkomma sådana mästerverk. 

På Hanö har kvicksilvret som linsen vilade på sanerats. Hur det gick till berättar 
Marianne Holm om och Leif Elsby beskriver hur kvicksilverlagring och då speciellt 
för fyrlinser fungerar och hur det kom sig att det blev just kvicksilver som användes. 

Olle Lindqvist berättar om den fantastiska fyrresan som Svenska Fyrsällskapet 
anordnade i de kroatiska farvattnen. Vem ville inte varit med där?

Tre norrländska fyrar har fängslat Lars-Åke Törnberg så till den grad att han 
föreslår att alla borde göra samma resa.

Hur skall det gå för Föreningen Fyrstugan? Skall de få hjälp med råd och 
dåd för återställandet av Säterholmarnas lanternin? Visst är det underbart med 
så många entusiaster som arbetar runt om helt ideellt med att bevara våra fyrar. 

Lennart von Post förser mig med en del äldre, ja mycket gamla, artiklar. I 
dessa dagar när i stort sett ingen har eller tar något ansvar så känns straffet för 
fyrmästaren på Gran mycket hårt. Tänk att bli av med 20 % av årslönen för en 
enda förseelse om än allvarlig.

Ha en skön vår och hör gärna av er med bidrag till Blänket. 

      Maria Elsby

Fyrpersonalregistret
Allt rullar på och nu innehåller registret snart 10.000 personer, fyrvaktare och 
deras närmaste. Det jag senast koncentrerat mig på är Agö, Draghällan, Ledskär och 
Svenska Högarna och där tror jag att jag gått i mål. Hör gärna av dig om du har 
information eller foton. 

      Maria Elsby
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Fyrarna Bläckhall, Svensholmen 
och fyrvakterskorna från Lilla Kornö

Jeanette Glad

En och en halv sjömil nordväst om Lysekil ligger öarna Stora och Lilla Kornö. 
Stora Kornö som består av grå granit och ligger bara 12 meter från Lilla 
Kornö som består av röd granit. Det finns inte längre någon kommersiell 
båtförbindelse till öarna, men om man har möjlighet att ta sig dit med egen 
båt så möts man av ett litet tillsynes orört typiskt Bohuslänskt fiskeläge. 
Hamnen på Lilla Kornö ligger skyddad från vind i en vik med hus på ena 
sidan och berg på andra och havsbotten består av sand som ger ett ljusgrönt 
skimrande sken i solljus.

Om man tittar tillbaka i tiden innan 
samtliga hus blev sommarboenden så 
var ön ett högst levande samhälle som 
beboddes framför allt av fiskarfamiljer. 
Vid sekelskiftet 1900 fanns det förutom 
hushåll, småskola, folkskola och lant-
handel, det mesta som behövdes för att 
leva ett liv på ön. Vid den tidpunkten 
på Lilla Kornö finns det noterat att 127 
personer fanns bokförda, 34 bonings-
hus, 11 sjöbodar, 2 magasin/salterier, 2 
storsjöbåtar med 10 mans besättning, 3 
hemmavarande vadlag, 2 stora sill vadlag 
och 6 jakter för fraktfart.

Alla hus på ön står på ofri grund och 
marken vid ängen som gick att odla var 
uppdelad på familjerna som bodde på 
ön. Det kan låta idylliskt men livet på ön 
var hårt och familjerna höll samman då 
motgångarna var många. 

Männen var ute till sjöss under långa 
perioder och rapporterade hem i ham-
narna de gick in i. Ibland hände det att 
rapporterna tystnade. 

Som mödrar med män som var borta 
under långa perioder på fiske eller hade 
omkommit på havet så blev kvinnorna 
mångsysslare. Livet var hårt för kvinnor-

Lilla Kornö med sin väl skyddade hamn
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na på ön och många tvingades att finna 
sätt att försörja sina barn och föräldrar 
på. 

Nu kan man undra hur livet såg ut 
för människorna på ön och det jag nu 
ska berätta för er är det jag vet om min 
mormors mormor som kallades ”Mali” 
men hette Amalia Charlotta Hansdot-
ter (gift Torstensson) född 1852. Mali 
hade kopparrött hår och var yngsta dot-
tern i en soldatfamilj med 8 barn från 
Askum. Hennes far dog när Mali var 6 år 
och hon bodde en period hos en av sina 
äldre bröder, men tog sedan tjänstgöring 
som piga. 

När Mali var 
15 år flyttade 
hon från fast-
landet till Lilla 
Kornö tillsam-
mans med sin 
store-bror Al-
fred.Där träffa-
de hon sjöman-
nen Bernhard, 
som hon senare 

gifte sig med. Han var född på ön och 
släkten hade levt i flera generationer till-
baka på Lilla Kornö.

När Mali var 30 år och i sjätte månaden 
med deras son drunknade Bernhard på 
bankskutan Husaren på Nordsjön då 
han spolades överbord. Kvar på ön var 
Mali gravid med deras son samt deras 
döttrar Berta, 5 år och Constancia 1,5 år. 
År 1900 drabbades Amalia ytterligare av 
en sorg då hennes brorson endast 27 år 
gammal omkommer. 

Ett fiskelag från Lilla Kornö bestäm-
de 1897 att låta bygga en storsjöbåt som 
byggdes av Sigfrid Karlsson i Tryckhålan 
på Orust. Femtio fot och kostade 8,000 
kronor och blev Bohuskustens största 
fiskebåt med beteckningen UA 995.

I slutet av mars 1900 gav sig bankfis-
keskutan Prins Eugen med tolv man om-
bord från Lilla Kornö ut för backefiske 
vid Shetland. 97 båtar med 990 man, 
hemmahörande på 23 fiskelägen. Men 
det var ett farofyllt område att bedriva 
fiske i och flera sjöbåtar gick under i hårt 
väder. 

Efter det att skutan den 2 april läm-
nade Haugesund blev det tyst, den gick 
sannolikt under med man och allt. En 
fiskare från Grundsund berättade när 
han kom hem att han hade sett ett far-
tyg, sannolikt Prins Eugen, få en stor 
brottsjö över sig, varefter den försvann 
ur sikte.

17 maj 1900 skriver tidningen Bo-
huslänningen att 12 man mellan 21 och 
40 år gamla beräknats ha omkommit 
från Lilla Kornö på väg till Shetland. 
Denna olycka drabbade Lilla Kornö hårt 
och lämnade efter sig 7 änkor som några 
både förlorat make, bröder och söner 
samt ett 20-tal faderlösa barn.

Av 150 invånare varav 30 män fanns 
det nu bara 10 arbetsföra män om man 
räknar in en 60-åring och en 19-åring 
och resterande var ålderstigna och inte 
arbetsföra.

Berta Johansson Glad med 
modern Amalia Torstensson
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Mali tog tjänstgöring den 1 oktober 
1906 som fyrvakterska på Bläckhall och 
Svensholmen. Hon var känd på ön för 
att vara en stark kvinna som rådde sig 
själv. Bland annat har det berättats att 
Mali hade trillat och brutit armen i Ly-
sekil där hon brukade sälja sina vävda 
damastdukar, trots detta rodde hon ändå 
hem till Lilla Kornö.

En roll som fyrvakterska var ett vik-
tigt uppdrag och en nödvändig säkerhet 
för alla sjöfarare. Då det stormade som 
värst sägs det att hon fick hjälp av öns 
pojkar att bära upp bränslet till fyren. 
De surrade då 25 liters kannor med fo-
togen på en lång stake och på det sättet 
kunde de transportera upp bränslet till 
fyren som på den tiden låg högst upp på 
berget och hade varken trappsteg eller 
räcken att hålla sig i. Mali rodde eller 
seglade ut varje kväll året runt, oavsett 
väder och vind, och tände fyrarna.

Mali tände fyrarna i 5 år fram till sin 
sista levnadsdag 21 november 1911, då 
hon gick bort i cancer 58 år gammal.

Malis äldsta dotter Berta Henrietta 
Olsdotter född 1876 fick som 19-åring ar-

bete som piga och att se efter barnen hos 
änklingen, fiskaren och senare stenhug-
garen Johannes Johansson Glad som var 
en lång stilig rakryggad man med en liten 
mustasch. Johannes fru hade avlidit endast 
27 år gammal och lämnat honom ensam 
med två döttrar 4,5 år och 11 månader 
gamla. Efter drygt ett år, då Berta arbetat 
hos Johannes, så gifte sig Berta med Johan-
nes år 1896 och tillsammans fick de sex 
döttrar och en son. Några av döttrarna dog 
i unga år och tre levde till vuxen ålder. 

Precis som de flesta kvinnor på ön 
arbetade Berta bland annat som bader-
ska vid Lysekils kallbad dit hon rodde 
från Lilla Kornö.

Dagen efter modern Mali hade avli-
dit i cancer år 1911 tog Berta Johansson 
Glad över mammans arbete och arbetade 
som fyrvakterska på Bläckhall och Svens-
holmen fram till den 6 oktober 1917. 
Berta var då sexbarnsmamma då hon 
hade förlorat en egen dotter ej ens fyllda 
2 år samt Johannes dotter som blev 7 år. 

Ytterligare en stor sorg drabbade 
Berta på Lilla Kornö påsken den 15 april 
år 1919 då flottan desarmerat minor 
utanför Kornöarna med en vedettbåt. 
Olyckan som kom att kallas ”Den stora 
minolyckan” kostade 8 unga män livet 
på stranden Stora Nordängevik.

Bläckhalls nuvarande fyr

Bilden är tagen från Svensholmen mot 
Lilla Kornö, år 1897. Sjöbåten t. hö. är 
Prins Eugen (kallad Prinsen). Bertas hus 
är det vita huset på tvären mitt i bilden.
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Flottan hade lämnat kvar två minor på 
grund av att de inte kände till typ/märke. 
Dessa hade då flutit i land och öns värn-
pliktiga pojkar som var hemma för påsk-
ledighet hade fått godkänt av marinen att 
desarmera dessa och sedan sälja delarna. 

Bertas och 
Johannes son 
Henry som 
var född 1904 
och som skul-
le konfirmeras 
hade blivit 
förmanad av 
Berta att hålla 
sig borta då 
minorna skul-
le desarme-

ras. Henry satte sig på ett berg några 
100 meter från olycksplatsen och dog av 
tryckvågen. Han var den yngste som dog 
i minolyckan. 

Det sägs att öns kvinnor inte fick be-
söka olycksplatsen efter den misslycka-
des desarmeringen utan platsen vaktades 
av en tillsyningsman. Alla pojkarna be-
gravdes i en gemensam grav på kyrko-

gården bredvid Lyse Kyrkoruin som är 
Lilla Kornös närmsta kyrkogård. Efter 
denna olycka hade Lilla Kornö endast 3 
vuxna män av 117 invånare.

Hos Edith och Ivar Alexanders-
sons lanthandel på Lilla Kornö fick man 
skriva upp vad man handlade och sedan 
noterades när det var betalt. Några dagar 
före jul 1929 står det noterat att Berta 
köper: risgryn, kanel, kryddpeppar, smör, 
ost, kaffe, apelsiner och äpplen. Men 
hon unnar sig också ett paket julljus, en 
blomvas och en låda ”julbloss”. Den ju-
len hade Berta och Johannes endast tre 
barn kvar i livet av sju gemensamma och 
Johannes tidigare födda döttrar. 

Bertas make Johannes avled på älds-
ta dotterns födelsedag 1932 och Berta 
var sedan änka fram till sin död 1968.

Berta och Johannes äldsta dotter är 
min mormor Olga Jeanette Glad som 
gifte sig med skepparen Ludvig Ottos-
son och flyttade till Fisketången och hu-
set kallas än idag av ortsbefolkningen för 
Kornö Olgas hus. Huset är fortfarande i 
min ägo och mina barnbarn är den 9:de 
generationen av samma släkt i huset.

Hela bygdens befolkning slöt upp då pojkarna som omkommit vid 
mindesarmeringen begravdes, däribland Bertas och Johannes son Henry.
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Den gamla fyren vid Tornehamn
Ursula & Bernd Neupert, Wetter, Tyskland
(Översättning  Maria Elsby)

Äntligen! Äntligen har vi hittat den gamla fyren vid Tornehamn. 
Vi, det är min fru Uschi och jag, Bernd, från Tyskland.

Varför beger sig ett äldre tyskt par till Sveriges nordligaste del för att leta efter en 
fyrplats som var i drift för mer än 100 år sedan? En fyr som inte ens ligger vid havet 
utan vid en insjö i Torneträsk, visserligen en mycket stor sjö men ändå.

Det beror på Kari Bremnes. Den storartade norska 
sångerskan, som sjunger ballader och också har 
många begeistrade åhörare i Tyskland. Den mest 
älskade sången i Tyskland är ”Fyret ved Tornehamn”. 
Denna sång gäller inte i första hand fyren utan en 
ung kvinna och hennes drömmar inför framtiden. 
Den unga kvinnan arbetar 1898 som kokerska hos 
rallarna som bygger järnvägen från Kiruna i Sverige 
till Narvik i Norge. I Sverige heter denna sträcka 
Malmbanan och i Norge Ofotban. Under de svå-
raste förhållanden och med stora uppoffringar 
byggdes många, många tunnlar och många broar. 
Efter en relativt kort byggtid kunde Malmbanan 
tas i drift. En fantastisk prestation. Sedan mer än 
100 år far dagligen många och långa tåg med järn-
malm från Kiruna till Narvik en sträcka på ungefär 
170 kilometer. Järnvägen har hela tiden moderni-

serats och används idag inte bara för järnmalmstransport utan också för persontrafik.
Den unga kvinnan, Anna, drömde om att få se världen. Hon vill resa längre bort än 
järnmalmen, som hon vet, skeppas ut från Victoriahavn (så hette Narvik på den tiden) 
till Europa. Tyvärr förverkligas inte hennes drömmar. Hon dör vid 22 års ålder. Man vet 
inte om det var i kamp med en annan kvinna om en man eller av sjukdom. Hon skall 
ha varit mycket vacker och hade fått namnet Svarta Björn. Under åren som gått har 
hon blivit en legend. Men Anna är inte bara 
en legend utan också en historisk person. 
Man förmodar att hennes riktiga namn var 
Anne Rebekka Hofstad. Hon ligger begravd 
på Rallarkyrkogården i Tornehamn tillsam-
mans med över 100 andra som omkom un-
der byggnationen av järnvägssträckan. Till 
minne av Svarta Björn resp. Anne Rebekka 
Hofstad har man satt upp en minnestavla i 
närheten av kyrkogården. Då min fru och 
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jag nådde fram till kyrkogården efter en c:a 3 kilometer lång promenad, gladde vi oss 
över platsens vackra läge och utformning. Det är verkligen en värdig minnesplats. Min-
nestavlan var svår att hitta, men till slut fick vi hjälp av ett trevligt svenskt par. 

Denna tragiska historia rörde oss ända in i själen. Den första sångversen lyder:

De satte det opp samme året æ kom
Fyret ved Tornehamn.
Båtan behøvde lys så de ikkje gikk feil.
Malmen sku frem over Torneträsk, Syvmilssjøen.
Der vika va djup og farlig for åra og seil.
Det va norskan som bygde de båtan,
Åttring og fembøring mest.
Om vinter’n gikk malmen på isen
Med slede og hest.

Här hittar man den första hänvisningen till var fyren stod: I Tornehamn vid den stora sjön 
Torneträsk. Syvmil betyder sju svenska mil, alltså 70 kilometer. Den andra versen lyder: 

De satte det opp på østre odden,
Fyret ved Tornehamn.
Æ kan huske den første kvelden
løkta var på.
Et plutselig lys over Torneträsk, Syvmilssjøen.
Vi stod i et brakke vindu nån støkka og så.
Æ tenkte: Den malmen får svengt sæ
Europa, Victoriehavn.
Æ svor æ sku lenger en malmen
Før århundret skifta navn.

Här kommer den andra hänvisningen: ”På østre odden” anlades fyren. Med dessa båda 
hänvisningarna gav vi oss glatt iväg. Vi fann faktiskt mycket snart den gamla hamnen i 
Tornehamn. En naturlig inbuktning på norra delen av Torneträsk med en ungefär 100 
meter lång halvö, som ligger snett mot strandkanten och på så sätt ger skydd för farliga 
vågor och vindar. Eftersom denna halvö har en östlig sida letade vi där efter den gamla 
fyrplatsen, men vi hittade ingenting. Inte det minsta lilla tecken på att där funnits 
något. Besvikelsen var stor. Handlade sången bara om en påhittad historia, en legend?

Hemma igen så började vi undersöka. Så, som man gör nu för tiden, på Internet. Här 
hittade vi omgående många hänvisningar till legenden om Svarta Björn, men ingen-
ting om fyren. Sedan hade vi tur. Eftersom tidskriften Blänket lägger ut sina artiklar 
på Internet, så stötte vi på en avgörande artikel av Agge Theander, Kiruna, i Blänket 
2006:2, sidan 38, ”Fyrarna på Torneträsk”. I detta bidrag förklarar herr Theander att 
det tidigare t.o.m. fanns sex fyrar vid Torneträsk och att en av dem låg vid Tornehamn. 
Han skriver att denna fyr nyligen restaurerats och att det satts upp en minnestavla. 
Det fanns t.o.m. ett foto i artikeln. Då fick vi klart för oss att denna gamla fyrplats 
fortfarande existerar i Tornehamn. Det var ingen legend, men exakt var låg den? Vi 
hade ju varit på ort och ställe och inte funnit något. Vi letade vidare på Internet och 
åter igen hade vi tur. Vi stötte på ett foto från 2016 där två unga människor hade 
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fotograferat sig med en fyr i bak-
grunden, en fyr som såg likadan ut 
som på Agge Thean-ders foto. Men 
var hade man tagit bilden? Ännu 
en gång var turen med oss. Bilden 
ligger på Internetsidan www.geo-
caching.com. Geocaching är en 
aktivitet där människor av olika 
nationalitet gömmer små ”skatter” 
på olika ställen, företrädesvis på 
intressanta platser. En sådan ”skatt” 
består av en liten behållare med en 

liten notisbok i. För att andra människor skall hitta denna ”skatt” och kunna anteckna 
sig i notisboken, anges platsens koordinater på Internetsidan. Också på fotot av de 
båda unga fanns koordinaterna angivna! Vi lade alltså in koordinaterna i programmet 

Google Maps och – 
hokus pokus – så hit-
tade vi platsen på kar-
tan. Äntligen visste 
vi var vi borde söka. 
Platsen ligger ungefär 
500 meter sydost om 
Tornehamns gamla 
hamn. Med ”östra od-
den” menades alltså 
inte den östra sidan av 
hamnens halvö utan 
den östra sidan på en 
halvö som låg längre 
åt sydost!

Vi fann verkligen sedan i augusti 2018, då vi utgick från en P-plats i närheten, en liten 
hänvisningsskylt som vi följde. Den mycket smala stigen gick rakt igenom buskage 
och var på sina ställen svårfunnen. Det var mycket besvärligt att ta sig fram, men 
sedan kom vi äntligen fram till den efterlängtade platsen. 

Fyren består av en c:a 2 meter hög trästolpe där en ringformad konstruktion är fastsatt. 
För 100 år sedan låg en skål av eldfast material i ringkonstruktionen. I denna skål eldades 
det med trä eller annat brännbart material och elden visade därmed fartygen vägen in i 
den säkra hamnen. Senare använde man sig av karbidlampor. Platsen ligger ungefär 15 
meter ovanför vattenytan. Elden måste på den tiden varit synlig på långt håll. I bakgrun-
den till höger på bilden ovan ser man en halvcirkelformad sänka i bergen. Det är Lappor-
ten, det bekanta kännetecknet för Kiruna. Texten på den lilla minnestavlan på stolpen är 
tyvärr helt urblekt och inte längre läsbar. Enbart den blå bakgrundsfärgen syns. 

Om någon läsare vill uppsöka platsen så är koordinaterna: 
N 68.4304829, E 18.6787356.

Hänvisningsskylt till den gamla fyren.

Tornehamns gamla fyrplats.
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Kapelluddens fyrplats, 
vårt favoritställe för en lyckad picknick

Nina von Platen och Ulf Wade Andersson

Kapelludden som ligger på Ölands östra 
kust c:a 4 km från Bredsättra är ett natur-
skönt område med en spännande histo-
ria. Mitt på udden reser sig ett 3 m högt 
kors och strax intill ligger ruinerna av ett 
kapell. Kapellet som är byggt någon gång 
under 1200-talet kallas för Sankta Birgit-
tas kapell. Sankta Birgitta avled i Rom 
1373 och enligt en legend skulle hennes 
kvarlevor förts i land vid Kapelludden för 
vidare färd till Vadstena.

Längst ute på udden ligger Kapel-
luddens fyr som byggdes år 1871. Fyren 
är ritad av A T Gellerstedt och består av 
en för byggtiden typisk järnkonstruk-
tion. Fyren är en s.k. ”Heidenstammare” 
med öppet pelartorn, 32 m hög försedd 
med lanternin. År 1967 automatiserades 
och avbemannades fyren.

Området runt Kapelludden är också 
känt för sitt rika fågelliv, inte minst som 
sträck- och rastplats under vår och höst. 
Dessutom bjuder området på en artrik 
och betesgynnad flora.

Vi har ett sommarboende på Ölands 
västra sida, men gör varje sommar ett 

flertal besök vid Kapelludden. Ett un-
derbart ställe för att njuta av en liten 
picknick. Ibland sitter vi vid fiskebodar-
na i hamnen och kan då studera svalor-
nas bobyggen under takåsarna. När det 
är blåsigt väljer vi att sitta inne i ruinen 
och de soliga och lugna dagarna är det 
skönast i gräset framför fyren.

När vi lämnade Kapelludden senast 
gick där två arbetshästar och betade. De 
följde oss i sakta lunk och när jag vänder 
mig om för att ta en bild poserade häs-
tarna och gav en bra inramning till den 
vackra fyren.

Red. anm.: Se Kapelludden omslagets baksida.
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Fyrtillsyn med Fyrbjörn
Tommy Öberg

Runt Sveriges kust finns 1100 fyrar som kräver underhåll för att uppfylla de 
nautiska behoven. Sjöfartsverkets kostnader för att hålla farlederna och de-
ras sjömärken i gott skick är c:a 300 Mkr per år. I budgeten för de komman-
de åren hoppas man att kunna öka summan eftersom det finns ett uppdämt 
underhållsbehov1. Med budgeten finansieras Sjöfartsverkets egen personal, 
inhyrda entreprenörer, fartyg och det materiel som behövs. 

Den löpande tillsynen av fyrar och övriga sjömärken görs av personalen på verkets 
olika driftenheter som är spridda över landet. Lotsar och passerande sjöfart bidrar ge-
nom att anmäla när någon fyr är ur funktion. Förutom den löpande tillsynen besiktas 
fyrarna vart fjärde år och en underhållsplan görs. Den ligger till grund för det tyngre 
underhållet av byggnader och teknik som görs av egen underhållspersonal eller av in-
hyrda entreprenörer. Säsongen för de byggtekniska reparationsarbetena är från mars 
till november men i Norrland och på Västkusten något kortare. 

Löpande fyrunderhåll

Sverige är indelat i tio driftområden. Dessa har det regionala ansvaret 
för att byta lampor, batterier, lättare fastighetsunderhåll m.m. Många fy-
1) Sjöfartsverkets anslagsframställan och treårsplan, 2019-2021.

Torbjörn Persson t.v. och Leif Eriksson målar fyren Elfviksgrund.
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rar kan nås från land men man har också tillgång till sex s.k. farledsbå-
tar, som är små och snabba båtar, för att nå fram till de platser man behöver 
komma. Totalt besöks c:a 6000 fyrar, bojar och prickar en till två gånger per år för 
att säkerställa funktionen och kontrollera att de senare inte har blivit påseglade el-
ler på annat sätt flyttat på sig. Enstaka bojar och prickar tas in över vintern och 
behöver då sättas ut igen på våren. Våröversynen tar vanligen 4-6 veckor. Innan det 
arbetet är klart går det inte att fullt ut lita på de flytande säkerhetsanordningarna.

Planmässigt fyrunderhåll
Det tyngre underhållet, som görs efter underhållsplanen, innefattar t.ex. reparation 
av skador på byggnader och ommålning. Sjöfartsverket har ett speciellt fartyg för det 
tyngre fyrunderhållet. Det är M/S Fyrbjörn, vilken är en 35 meters bjässe på 363 ton 
som används till underhåll och nybyggnation av fyrar runt Sveriges kust. 

För att lära mer om detta arbete gjorde vi en vacker höstdag ett besök på M/S Fyr-
björn som då låg i farleden in mot Stockholm där de stora finlandsfärjorna passerar 
flera gånger dagligen. Fartyget byggdes 2006 och kan ses som en arbetsplattform. Att 
ta ombord en betongbil är inget problem om så skulle behövas. Vid arbeten backas 
båten in mot fyren, rodren fälls upp och en ramp fälls ned från aktern, vilket gör att 
båtens stäv kan byggas på konventionellt sätt. Därmed är båten klassad för arbeten 
längre ut till havs än vad som tillåts med båtar som har sin arbetsramp i fören, som 
är det vanliga. 

Fartyget är en katamaran som framdrivs med propellrar mellan skroven. Vid arbeten 
måste båten kunna ligga stilla. Därför finns ett dynamiskt positioneringssystem som 
automatiskt håller båten på rätt plats inom decimetern när, givet att vädret inte är 
alltför våldsamt. För att uppnå den stabiliteten används vattenjet och bogpropellrar 
när man ligger stilla, i stället för de propellrar som används vid gång.

Torbjörn Persson låser fyren för att åka vidare till nästa fyr som behöver fräschas upp.
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Arbetet
Fyrarna är byggda på många olika sätt. De som står ute i sjön har oftast en 20 mm 
stålskoning till skydd för isen. På en ordinär fyr väger denna 4-5 ton och måste för-
nyas ungefär vart 20:e år. Isens tryck är så stort att på utsjöfyrar med svår issituation 
kan inga bultar användas, de skulle genast ge isen något att greppa i och slita upp 
skyddet. Därför måste man göra en jämn svetsfog. Vid behov har man dykare till 
hjälp vid arbetet.

Den del av fyren som syns ovan vattenytan består oftast av betong. Denna tvättas 
med varmt vatten under högt tryck. Betongen får sedan torka och därefter målas 
fyren med en vattenbaserad betongfärg.

Högst upp sitter oftast en metallkur som inrymmer fyrlykta och lanternin. Efter 
högtryckstvättning, vid svårare rostangrepp dessutom blästring, använder man ett lin-
oljebaserat rostskydd och därefter en metallfärg. Den gamla metoden med blymönja 
är sedan länge inte lämplig av miljöskäl men kan, om tillstånd ges, användas på äldre 
fyrar där en byggnadsantikvarie kräver att den gamla metoden skall användas. Dock 
tycks det vara så att de moderna metoderna skyddar fyrens järndelar lika bra som de 
gamla.

Utvecklingstrender
Ett speciellt problem är kassunfyrarna. Ibland har kraven på lysvidd minskat och 
fyrens ljus kan bestå av en liten LED2 -lampa monterad på balkongens räcke. Kas-
sunen utgör därför en något överdimensionerad lamphållare. Vissa av dem behövs för 
sjöfarten, se bilder från Sydostbrotten som reparerades under två veckor sommaren 

2) LED står för Light Emitting Diode, på svenska Lysdiod. Till skillnad från en lampa med 
glödtråd använder LED en egenskap hos halvledarmaterial som sänder ut ljus med avsevärt 
mindre värmeutveckling i materialet och därmed lägre energiförbrukning 

Befälhavare på M/S Fyrbjörn var Johan Färnstrand, här fångad 
på bryggan där man har god utsikt både framåt och bakåt.
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2018. Andra kan ersättas med annan lösning och skulle därmed kunna tas bort, men 
de är tunga monster som inte låter sig avlägsnas hur lätt som helst. Att bara spränga 
dem är troligen inte förenligt med de miljökrav man har. Här har Sjöfartsverket ännu 
ingen färdig lösning. 

LED-tekniken innebär en förenkling av underhållet eftersom många fyrar därigenom 
kan bli oberoende av elström via kablar från land. En LED-lampa drar så lite ström att 
den kan försörjas med energi från batterier som laddas via solceller. LED:en har oftast 
mycket längre livslängd än en glödtrådslampa. Dock har tekniken ännu inte slagit 
igenom för sektoriserade fyrar med krav på lång lysvidd.

Vissa fyrar har passerat åldersstrecket och blir dyra att underhålla. Har de en nautisk 
funktion måste de ersättas. En ny lösning för mindre fyrar är att de kan ersättas med 
en fyrkur i plastfiber, med integrerad fyrteknik, som lyfts på plats med helikopter.

Det pågår en kontinuerlig utveckling med att utnyttja IT-tekniken för att öka far-
ledssäkerheten. Exempelvis kan fartygen, med bättre djupunderlag i de digitala 
sjökorten, använda ekolod för att få bättre positionsskattning. Detta kan förenkla 
farledsmarkeringen och därmed reduceras kostnaderna för underhållet av de olika 
slag av sjömärken som finns utsatta i de svenska farvattnen.

Tack
Ett stort tack till Karin Selander, Jonas Svensson och besättningen på M/S Fyrbjörn, 
samtliga på Sjöfartsverket, för hjälp med fakta till artikeln.!

Sydostbrotten före renoveringen sommaren 2018. Foto: Jonas Svensson
   Sydostbrotten efter renoveringen sommaren 2018. Foto: Johan Färnstrand
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Ståtliga fyrar längs Algarves vackra och dramatiska kust

Ulf Wade Andersson

Några spännande fyrar som jag länge varit nyfiken på 
lockade mig till att besöka södra Portugal. Jag bodde 
strax utanför Albufeira som ligger centralt vid Algarves 
16 mil långa kust. Busstationen låg endast 400 meter 
från hotellet vilket gjorde det enkelt att ta mig till fyrar 
både i öst och i väst.

Författaren vid linsen i Cabo de São Vicente

Första dagen tog jag en lång promenad 
längs de härliga stränderna västerut. 
Långsträckta stränder varvade med dra-
matiskt branta klippor i rödbrun färg. 
Efter en knapp timme kom jag fram 
till Albufeira, som är Algarvekustens 
populäraste turistort. Albufeira har en 
historisk gammal stadskärna med vita 
stenhus och mysiga gränder med kuller-
stensgator. Här finns det gott om restau-
ranger med fisk och skaldjur på menyn.

Nästa dag tog jag bussen österut till 
Faro, som är den största staden längs 
kusten. Jag fick byta buss för att åka vi-
dare till staden Olhão, som är känd för 
sin fiskmarknad.

Strax utanför Olhão ligger den lilla 
ön Culatra och där står den pampiga 
fyren, Cabo de Santa Maria. För att 

komma till ön finns det två möjligheter, 
taxibåt eller färja. Jag valde det snab-
baste sättet och tog en taxibåt för ett 
kort fyrbesök. Båtresan till ön tog 20 
minuter och kostade 25 Euro. Fördelen 
var att jag kunde komma direkt till fy-
ren. Båtägaren var vänlig och väntade på 
mig en stund medan jag kollade på fyren 
och tog några bilder. Om jag haft mer tid 
hade jag valt färjan och sedan stannat på 
ön ett dygn. Det finns flera hotell på ön 
och stränderna är fantastiska.

Santa Maria som togs i bruk år 1851 
är en av de först uppförda av befintliga 
fyrar i Portugal. År 1929 utökade man 
tornet från 34 till nuvarande 46 meters 
höjd vilket gjorde fyren instabil. Därför 
lät man förstärka fyren samma år med 
ett robust betongfundament. Fyren lig-
ger vackert omgiven av flera små char-
miga fiskarbostäder.

Min bussresa fortsatte österut till 
gränsstaden Vila Real de Santo Antonio. 
En liten stad med c:a 10.000 invånare. 
I stadens utkant rinner floden Guadina 
som utgör gräns mellan Portugal och 
Spanien. År 1991 byggdes en bro över 
floden vilket gör att man enkelt kan ta 
sig över till Spanien. Andalusiens största 
stad Sevilla ligger knappt 150 km från 
gränsen.

Cabo de Santa Maria
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I den centrala delen av Santo Antonio 
som byggdes upp på 1770-talet finns 
många vackra hus som är väl bevarade. 
Handmålade mosaiker pryder flera av 
husen på huvudgatan. Mitt i staden lig-
ger torget Praca Marques de Pombal 
som är vackert dekorerat. Här ligger 
några riktigt bra kaféer för en kopp kaffe 
och en stunds skön avkoppling.

Mitt syfte med besöket i staden var 
att kolla fyren, Vila Real de Santo Anto-
nio. En av de mest storslagna fyrarna på 
den iberiska halvön. Fyren som invigdes 
år 1923 är 46 meter hög. Ljuset har en 
räckvidd på 48 kilometer. Från fyrens 
balkong har man en fantastisk utsikt 
över det vackra närområdet och den 
spanska sydvästkusten.

Följande dag gjorde jag en heldags-
tur med Albufeiras största researrangör, 
Follow Me Tours. En resa längs Algarves 
västra kust i modern buss med bästa 
komfort, rutinerad chaufför samt pro-
fessionell guide. Första stoppet gjorde vi 
i den historiska staden Silves som morer-
na erövrade i början av 700-talet. Den 
viktigaste lämningen från den moriska 
epoken är en ståtlig fästning med tjocka 
sandstensmurar som ligger centralt i sta-
den. Katedralen som ligger i anslutning 
till fästningen räknas som den vackraste 
helgedomen i Algarve. Storkarna trivs i 

Silves och bygger sina bon högt uppe i 
skorstenar, på telefonstolpar och även på 
kyrktaket.

Bussen rullade vidare på natursköna 
vägar upp till högsta punkten i Algarve 
som heter Monchique. Längs den kur-
viga vägen upp till toppen växte både 
korkek och eukalyptusträd. Väl framme 
njöt jag av en fascinerande utsikt och en 
god lunch innan bussfärden fortsatte till 
den mysiga hamnstaden Lagos. Efter en 
kort promenad genom staden tog jag en 
taxi till Ponta da Piedade. Ett spektaku-
lärt natursceneri strax utanför Lagos som 
måste upplevas när man besöker staden. 
Sandstensklippor och grottor som har 
skulpterats av kraftfulla vågor till de mest 
märkliga formationer. En av de absolut 
vackraste platserna i Algarve. Här ligger 
också den ståtliga fyren Ponta da Piedade. 
Fyren ligger högst upp på klipporna 50 
meter över havet. Från fyren har man en 
sagolik utsikt över klippformationerna. 
Om man vill komma närmare de unika 
klipporna och grottorna som formats av 
havet finns det en stig bakom fyren och 
sedan en trappa med 184 steg. En tuff 
promenad, men vägen är mödan värd.

För min del blev ändå dagens sista 
besöksmål, den upplevelse som impone-
rade mest. Den gigantiska fyren Cabo de 
São Vicente, som ligger söder om staden 

Fyren Vila Real de Santo Antonio

Fyren Ponta da Piedade
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Sagres i Portugals sydvästligaste hörn. 
Portugiserna kallar platsen för världens 
ände, men jag tycker det är en av de 
vackraste fyrplatser jag någonsin skådat. 
Fyren är byggd på en mäktig klippa där 
land får ett dramatiskt slut vid Atlantens 
väldiga hav. Klipporna vid fyrområdet är 

drygt 60 meter höga och det nuvarande 
fyrtornet som invigdes år 1908 är 28 
meter högt. Nackdelen med att åka hit 
med en organiserad resa är den begrän-
sade besökstiden, endast 30 minuter. Jag 
tog några bilder på den praktfulla fyren 
från de angränsande klipporna i nord-
öst. En storslagen vy som jag sent skall 
glömma.

Innan jag reste till Algarve hade jag 
haft e-post kontakt med Direcao de Fa-
ros som gav mig tillstånd att få göra ett 
besök inne i fyren. Jag tog kontakt med 
den tjänstgörande fyrvaktaren, men ef-
tersom bussen snart skulle lämna avta-
lade vi om en privat visning påföljande 
dag.

Tidigt nästa dag tog jag den reguljära 
bussen, Eva transportes från Albufeira 
till Lagos för att sedan byta till den buss 
som kunde ta mig till fyren. Fyrvaktaren 
väntade på mig och gav mig en grund-
lig visning. Tidigare har mitt fyrintresse 
varit med fokus på vackra fyrtorn och 
den sagolika miljö där fyrarna står. Nu 
har jag fått ökade kunskaper vilket en-
gagerar mig.

Cabo de São Vicente

Lanterninen på Cabo de São Vicente
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Cabo de São Vicentes Fresnel-lins som är 
tillverkad av Barbier & Bénard i Paris är 
den största optiken som används i por-
tugisiska fyrar och en av de tio största i 
världen. Den består av tre optiska paneler, 
som är 3.58 meter höga. Fyrlinsen flyter 
på ett kvicksilverbad om drygt 300 kg. Jag 
blev imponerad när fyrvaktaren visade att 
man kan rotera det tunga linssystemet ge-
nom att endast använda en fingers kraft. 
Fyren elektrifierades år 1926 och automa-
tiserades år 1982. År 2001 installerades en 
programmerbar enhet för optisk rotation. 
Fyrljusets räckvidd är 59 kilometer.

Den imponerande linsen på Cabo de São Vicente

När jag satte mig i bussen på väg tillbaka 
till Lagos kände jag att jag fått vara med 
om en alldeles speciell fyrupplevelse. 
Cabo de São Vicente är en imponeran-
de fyr med en magisk inramning av de 
branta klipporna och havets evigt böl-
jande vågor.

Södra Portugal har självklart mer att 
erbjuda än ståtliga fyrar. Algarvekusten 
har utnämnts till bästa stranddestination 
och är ett av de populäraste resmålen för 
golf i Europa.

Maskineriet under linsen Fyrvaktaren som guidade mig
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Fyrfolkets handaskicklighet
Barbro Jacobsson

Sommaren som gick brann det i många skogar, även här i norr. Vi var inte 
berörda, men vi såg röken som bolmade upp bakom skogen och vi kände 
lukten av brandrök.

I de två byarna Högbränna och Tallberg 
blev de boende evakuerade. De fick två 
timmar på sig att packa samman det vik-
tigaste. Det gav även oss eftertanke. Vad 
skulle vi ta med oss om det blev vår tur? 
Det fanns ingen tvekan, förutom värde-
papper och foton skulle det bli flaskskep-
pen och tingen med Intarsia. De säger så 
mycket om handaskicklighet, längtan 
och kärlek. Generationer av fyrfolk i min 
släkt på fyrplatser och fyrskepp har för-
färdigat de vackraste ting på sin lediga 
tid, då ensligheten trängde på.

Jag har i min ägo fyra flaskskepp. Tre 
av dem är tillverkade av min far fyrvak-
taren Ivar Englund. Han gjorde många 
fler, men de skänkte han bort till dem 
han tyckte om. 

Min far hade en handikapad arm. Då han 
var fyra år 1910 bodde familjen på Gran 
som ligger i yttersta havsbandet utanför 
Hudiksvall. Min farfar var fyrmästare där 
mellan 1909 till 1915. I november må-
nad var min far och hans bror Erik ute 
och lekte. De klev på stenar och plötsligt 
föll min far och bröt vänster armbåge ur 
led och därtill fick han ett brott på över-
armen. Det var i november månad och 
isen varken bar eller brast. Man gjorde 
sitt yttersta att komma iväg för att få lä-
karhjälp, man sköt nödraketer för att de 
på land skulle se och undsätta, men inte 
heller de lyckades ta sig ut. Min fars arm 
fick läka bäst den kunde. Den fastnade i 
45 graders vinkel, överarmen blev kro-
kig och musklerna vid överarmen tynade 
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bort. ”Jag kunde ändå göra”, sa min far, 
”vad alla andra pojkar kunde”. Det året 
var de isolerade i 13 veckor ute på Gran.

Det första av de tre flaskskeppen min 
far tillverkade heter Saga. I riktigt unga 
år fick min far hyra på ångfartyget Regin 
och därpå på Vega. De gick från Stock-
holm till Luleå och någon gång ända ner 
till Köpenhamn. De satte ut och tog upp 
prickar för att renovera dem. Min far var 
yngst ombord och var den som skulle 
springa ärenden. Då de låg i Stockholm 
och de skulle fira litet fick han gå till ett 
konditori på Djurgården och köpa ba-
kelser och där fanns Saga. Min far blev 
häftigt förälskad i henne och hon tyckte 
nog om honom också sa han själv. Han 
började bygga ett flaskskepp till Saga.

Så skulle han köpa fler bakelser än 
vanligt. Då han såg hur många de var sa 
han ”Oj hur ska jag kunna bära alla de”! 
”Ingen sak”, sa Saga, ”gör bara så här” och 
så hissade hon upp brickan med vänster 
hand, stödde mot axeln och höll i med 
höger hand, min far glömde bort sin ska-
dade arm, misslyckades och hela brickan 
med bakelser for ut över golvet. Han 
skämdes så oerhört. Efter det återsåg 
han inte Saga. Flaskskeppet blev färdigt 
långt senare.

Nästa flaskskepp heter Sture. Så 
hette min bror. Min bror föddes i juni 
månad och strax därefter fick min far ut 
sin sommarledighet så honom fick min 
far se och lära känna som riktigt liten. Så 
var ledigheten slut och det var dags att 
återvända till Västra Banken tre måna-
der framåt. Visst kan man förstå längtan 
efter den lille sonen och flaskskeppet 
Sture kom till.

Det tredje skeppet heter Barbro. Jag 
föddes mitt i smällkalla vintern 1938. 
Då låg min far på Grundkallen. Fyrskep-
pet var taget i land på grund av isläget. 
Det var trångt i hamnarna och de ham-

nade ända nere i Kalmar. Då fyrskeppen 
låg i land fick de inte lämnas av besätt-
ningen. Det hade börjat bullra nere i Eu-
ropa. Jag var sex månader då min far såg 
mig första gången. Åter längtan efter ett 
barn han ännu inte sett. Under den tiden 
tillkom flaskskeppet Barbro.

Flaskskeppen är alla tre så oerhört 
fint gjorda. Skeppen är tremastade och 
bakom finns berghällarna, husen små 
som minisockerbitar målade med föns-
ter och allt, fyrtorn av bitar av blompin-
nar, flaggstänger av tandpetare med flag-
gor så små som min lillfingernagel, träd 
och buskar av små, små bitar av topp-
mossa färgade gröna. Ja de är så fina och 
rymmer så mycket av kärlek och längtan.

Det fjärde skeppet har min far inte 
gjort. Far och mor bodde i Djursholm 
under sina sista år. Sedan min mor dött 
sökte far gemenskap så gott det gick. 
Han kom i kontakt med Kolgaklubben. 
Det var de som bodde efter Kolgavägen 
som träffades var fjortonde dag. Min far 
hade väl berättat att han gjort många 
flaskskepp så de bad honom att ta med 
sig och visa och berätta. Som tack fick 
han märkligt nog ett FLASKSKEPP. Det 
är en modell av Cutty-Sark, museifarty-
get från England. Det brann för några år 
sedan men är återuppbyggt.

Vid flaskhalsen finns en liten lapp 
och där står att flaskskeppet är gjort i 
Finland 1963 och tillägnat en professor 
Kultberg. Månne vem denne professor 
är eller var.

På vår vägg hänger en bricka så fin i 
Intarsia. Den skulle jag utan tvekan ock-
så ta med. Den är gjord av min far med 
flera inläggningar som strålar samman 
mot mitten och där finns mors och fars 
initialer IEI. Brickan hålls samman av en 
ram utskuren med vågad kant och hand-
tag. Den var en bröllopsgåva förmodli-
gen tillverkad på Västra Banken 1932. 
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Nedom brickan står ett cigarrskrin också 
det med Intarsia. Det tillverkades av min 
farbror Erik Englund, fyrmästare på Pa-
ter Noster bland annat. Det har vackra 
blommor runt om och en fin stjärna på 
locket. Det skrinet plockades fram då 
vi hade gäster hemma. Det var ju artigt 
på den tiden att bjuda på rökverk. Man 
visste ingenting om rökens skadliga in-
verkan.

Strax bredvid står det lilla pelarbordet. 
Det har Intarsia på bordsskivan i form av 
en stor fin stjärna inramad av halvcirk-
lar, under finns två små lådor. Det bor-
det tillverkades av min farmors far Erik 
Modin. Tyvärr har bordet blivit en smula 
ankommet, men det är kärt ändå. 

Erik Modin var uppenbart en konstnär 
och en träsnidare av rang. På Storjung-
frun, där han var fyrmästare i slutet av 
1800 och början av 1900 snidade han 
de underbaraste grindar. De prydde sta-
ketet i Storjungfrun under en tid men 
finns nu på Hembygdsmuseets vind i 
Öregrund. De har slingor och figurer av 
många slag. Några ser ut att vara som 
Gripar men ändå inte. På Hembygdsmu-
seet i Öregrund hade de engagerade vän-
ligheten att fotografera och sända fina 
bilder på grindarna. Hoppas bilderna går 
att återge.

Det sägs att även i Söderhamn ska 
det finnas exempel på Erik Modins 
snidarkonst i form av en grind eller sägs 
det också av en skulptur i form av en 
Storjungfru. Tyvärr fick jag ingen ordent-
lig kontakt med museet i Söderhamn, 
men vid tillfälle ska jag åter försöka.

Jo visst var det ensligt och tufft på 
fyrplatserna och inte minst på fyrskep-
pen, men tydligen var det så att enslig-
heten födde kreativiteten och konstnär-
ligheten. Jag bevarar mina föremål med 
stor kärlek och hoppas och tror att nästa 
generation förstår dess värde och gläds.
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En av fyrmästare Erik Modins fantastiskt snidade grindarna som fanns på Storjungfrun

Nordjylländsk ikon flyttas
Ur: (danska) Extra Bladet 14 nov. 2018

Insänt av Henrik Leerhøy

Den mest besökta nordjylländska turistattraktionen, 
fyren Rubjerg Knude, som ligger i farozonen för att 
trilla ner i Västerhavet skall flyttas 80 meter inåt land. 
Det betyder, enligt Hjørrings kommunordförande Søren 
Smalbro, att vi på detta sätt kan säkra denna turistmagnet. 

Då Rubjerg Knude byggdes 1899 låg den över 200 
meter från  strandkanten, men havet har tagit bit för bit och fyren ligger nu helt fri 
ut mot havet. Flyttningen medför att fyren är säkrad 20-40 år framåt.

Senast fyren lyste var 1968. Den släcktes då för att sanden låg så högt att fyrljuset 
inte syntes från havet.

Projektet kommer inte omedelbart att belasta skattebetalarna i Hjørring eftersom 
regeringen i sin budget för 2019 har avsatt 5 miljoner kronor till projektet. Innan 
flytten kan komma igång skall också diverse godkännanden och dispenser inhämtas. 
Fyren hade 2018 c:a 250.000 besökare.
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Kvicksilverlagring
Leif Elsby

Kvicksilverlagring är en lågfriktionslagring använd för fyrlinser. Linsen 
flyter likt en båt. Denna typ av lagring användes i Sverige och i andra länder 
för tyngre linser. De drevs runt nästan utan friktion!

Kvicksilverlagring nådde marknaden på 1890-talet och fick stort genomslag i ”alla” 
världens fyrväsenden. Den medgav skapandet av nya linskonstruktioner och nya fyr-
karaktärer, något som var nödvändigt för fortsatt utbyggnad av kusternas upplysning. 
Nylig utveckling av alternativ teknik och fokus på hälsa och miljö har gjort att kvick-
silverlagringen ersätts.

Varför kvicksilverlagring 
Sjöfarande använder fyrar för bestämning av sitt läge och för korrektion av kurs och 
fart. Med den ökande fartygstrafiken på 1800-talet behövdes fler fyrar. För att kunna 
skilja dem åt i nattens mörker behövdes fler fyrkaraktärer. Vad som då stod till buds 
var fast sken eller någon form av blänk. Blänken alstrades antingen med omgående 
spegel- eller linsfyrar. Det var vad som fanns. 

Exempelvis Kullens fyr hade år 1843 en apparat med en omloppstid av 8 minuter 
som gav ”blänkar vardera av omkring 1/2 minuts varaktighet och med 1 1/2 minuts 
långa mörka mellantider”. Ljuset på Fårö hade 1846 en omloppstid av 8 minuter 
”varunder fyren visar 4 starka sken, vardera av omkring 1/2 minuts varaktighet, med 
mörka mellantider av omkring 1 1/2 minut.” Hoburg hade 1845 en omloppstid av 
8 minuter och gav ”1 blänk á 30 sekunder varannan minut.” Fyren ”försvann” alltså 
regelbundet för den sjöfarandes åsyn i minutlånga pauser. 

För fyrljuset användes en brinnande låga. Ju större, desto kraftigare ljus. Samtidigt bil-
dades mer värme. Då behövdes ett större ”säkerhetsavstånd” till linsen. Alltså, för att 
få större lysvidd krävdes inte bara en kraftigare låga utan också en större lins. Större 
betyder tyngre. En lins av 1:a ordningen är en ”maffig pjäs”. Exempelvis har Kullen 
en omgående lins som väger totalt 6 ton. 

För att lagra en lins så att den kan rotera har man ett par alternativ: 

- glidlager 
- små ”hjul” 
- kullager / rull-lager eller
- kvicksilverlagring.

Glidlager för en lins på några ton medförde en alldeles för hög friktion. Kullager / 
rull-lager kunde vid denna tid bara bära en mindre lins. På mitten av 1800-talet lag-
rades en tyngre lins på ett antal små ”hjul” som placerats under linsen. De löpte på en 
”bana” runt linspelaren. Linsens vikt vilade på hjulen. Kraften för driften överfördes 
från ett tungt lod via ett kraftigt urverk.
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Linsen till fyren Tarbatt konstruerades av David Alan Stevenson. Den roterande massan 
bärs här upp av små hjul.                                                                          Foto L Elsby

Egentligen var det fyrvaktaren som drev linsen runt. Slit och släp. Denne vevade ju 
upp lodet, som sedan magasinerade och matade ut kraften. Men det var inte bara 
fyrvaktaren som belastades. Med stor lins krävdes kraftigare urverk. Med högre 
rotationshastighet krävdes större lod och ett ännu kraftigare urverk. Trots smörjning 
utsattes det för ett stort slitage.  

På vänstra delen av figuren ses linsens roterande 
massa bäras upp av små hjul. På den högra 
flyter linsen på kvicksilver i en dito lagring. 
Ursprung IALA. Bearbetning L Elsby

Kullens kvicksilverlagrade lins 
av 1:a ordningen. 
Leveransfoto BBT



28

Utvecklingen av kvicksilverlagring löste många problem. För fyrar som Kullen och 
Hoburg kunde man nu åstadkomma ett varv, inte på 8 minuter, utan på 15 sekunder! 
Ett fantastiskt framsteg! Det gav en blixt var 5:e sekund. Och det nästan helt utan 
friktion! För att ”starta” en sådan lins krävdes bara kraften av ett lillfinger och linsen 
fortsatte att rotera en stund om drivningen kopplats bort. Fantastiskt det också!

Princip

Kvicksilverlagringen har bara ett fåtal delar.                                   Figur L Elsby

Principen för kvicksilverlagring är enkel. Konstruktionen består av tre delar: en 
”gryta”, en flottör och en tillräcklig mängd kvicksilver. På flottören vilar linsen. 

•	Grytan tillverkas i gjutjärn och har en cirkulär urgröpning. 
•	Den ihåliga flottören påminner om en rund frälsarkrans och tillverkas i gjutjärn. 
•	Ytorna på gryta och flottör bearbetas i en svarv. Passningen mellan flottör och 

gryta är ganska liten, cirka 2 - 4 millimeter. Det är detta utrymme, plus lite mer, 
som fylls med kvicksilver. 

•	 Flottör och gryta täcks av ett ”lock”, som hindrar damm, smuts och ”havsångor” 
att tränga in. 

I förstone kan det tyckas märkligt att 20 liter vätska kan lyfta flera ton. Archimedes 
princip säger att den undanträngda vätskan väger lika mycket som vikten av den 
nedsänkta kroppen. Och i detta fall är vätskan 13,6 gånger ”tyngre” än vatten. Då blir 
20 liter 272 kg. Men hur kan den ”lilla” mängden lyfta flera ton? Det måste finnas ett 
knep?! Och det gör det. 

Mellan gryta och flottör bildas en yttre och en inre spalt. Fyllningen med kvicksilver 
görs här i en sådan mängd att flottören lyfter några millimeter från grytans botten. 
Rätt dimensionerad skall kvicksilvret då inte ha stigit mer än till grytans halva höjd. 
Och kroppens = flottörens nedsänkta djup är höjden vätska i spalten, höjden som 
krävs för att flottören skall lyfta. Det gånger spalternas yta ger volymen och därmed 
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den undanträngda vätskans vikt. I och med att spalten är smal och flottören svävar 
nära botten är volymen inte så stor. Därför räcker det med en liten mängd vätska, i 
exemplet Kullen 20 liter, för att lyfta en stor tyngd. Det förstod man år 1825!

Det fantastiska med kvicksilverlagringen är den låga friktionen och att den är nästan 
ljudlös. Det är bara det svaga surret från drivningen som hörs. Till konstruktionen 
kommer ett antal ytterligare funktioner, ungefär samma som behövs för linser med 
annan lagring. För att leda bort värmen från fyrljuset har lanterninen god ventilation. 
Samtidigt vädras andra ångor bort.

Hur det började 
Idén sägs komma från linsernas fader Augustin Fresnel. Han nämner den i ett brev 
daterat 1825. Men han dog innan den hann förverkligas. Och kanske var han för 
tidigt ute. Det egentliga behovet uppstod först senare då de snabbare ångfartygen 
kompletterade trafiken med segelfartyg. 

65 år efter idéns tillkomst tog chefsingenjören i det franska fyrväsendet, Monsieur 
Leon Bourdelles, kontakt med firma Barbier, Benard & Turenne i Paris (BBT). BBT 
konstruerade och tillverkade fyrlinser med mera. Deras samarbete ledde till en kon-
struktion som efter prov och modifieringar installerades i fyren Cape La Heve år 
1893. Kort därpå hade Dr John Hopkinson hos den engelska tillverkaren Chance 
Brothers förbättrat konstruktionen. 

Konkurrensen mellan de två företagen på var sin sida av Engelska kanalen var och för-
blev stentuff. 5 år senare hade världens mer betydande fyrväsenden beställt fyrlinser 
med kvicksilverlagring. Den tidens ”high-tech”. 

Cirka 25 år senare hade man lärt sig tillverka annan lagring. De nya var dessutom bil-
ligare. Det var dessa lager som kom att överta manteln att vara den tidens ”high-tech”.

Hur det blev 
Några exempel i siffror: 

•	Kanada beställde 214 fyrar med kvicksilverlagring. Cirka 75% kom från Chance 
Brothers, resten från BBT. 

•	USA hade 34 franska (från BBT) och ett antal av inhemsk tillverkning. 
•	 Sverige har haft 15 i drift.
•	Danmark har haft minst 4 i drift.
•	Norge har haft minst 7 i drift.

Underhåll 
Kvicksilverlagringen krävde nästan inget underhåll. Någon enstaka gång kunde linsen 
nypa fast på grund av avlagringar och minskad kvicksilvernivå. Smuts och förore-
ningar kunde vara orsaken. Efter att ha rengjort (skrapat av) avlagringar i grytan fick 
man kanske fylla på några deciliter. För detta ändamål fanns upptaget i en inventarie-
förteckning: ”1 tratt af stål för påfyllning av kvicksilfver och 4 flaskor af smidesjärn 
med skruvproppar till kvicksilfver.” 
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För de svenska fyrarna har sedan 1972 en liten påfyllning behövt göras på Kullen 
och på Ölands Södra Udde. På Hoburg har det ”vid ett tillfälle fyllts på något lite”. 
Ölands Norra Udde hade en spricka i grytan, vilket orsakade att kvicksilvret där togs 
bort. Linsen står efter det still med ”blinket” ersatt av en LED-lampa på fyraltanen. 
”Övriga fyrar har man inte fyllt på - mig veterligen” säger en insatt person.

Hur det slutade
År 2008 drabbades Danmark av ett mindre jordskalv. Det bar sig inte bättre än att 
en liten mängd kvicksilver skvimpade ut ur lagringen för linsen till Nakkehoved väst-
ra fyr. Enligt krav från miljömyndigheten tömdes fyren på allt kvicksilver. ”Blinket” 
ersattes av en stång med lysdioder (LED-ljus). Den roterande linsen kom därmed att 
stå still. Nattens svepande ljus var borta. Sorg i hjärta och samhälle. Gillelejes ”varu-
märke” var rumphugget. Hur kul var det? 

Professor Peder Klit på Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och hans medarbe-
tare Niels Steenfeldt lyckades ta fram en lösning baserad på moderna rull-lager. I 
augusti 2017 hade man hunnit bygga om 14 fyrar i Danmark, Norge och i Sverige. 
En ombyggnad uppges ta cirka 100 timmar och varje fyr kräver sin unika lösning. 

I skrivande stund har i Sverige denna typ av lösning använts på fyrarna Kullen, Ho-
burg och Hanö.

Egenskaper, miljö och hälsa
Kvicksilver har ett par unika egenskaper. Det är den enda metall som vid rumstem-
peratur är flytande. Den har en smältpunkt av -38 °C och en kokpunkt av +357 °C. 
Den är tung. Den är 13,6 gånger tyngre än vatten. Bly som jämförelse är ”bara” 11,3 
gånger så tungt som vatten. Den är en nästan lika ”ädel” metall som silver. Den rea-
gerar inte, men blandar sig lätt, med andra metaller. Blandningarna är legeringar, inte 
kemiska föreningar, och återgår i sina komponenter vid upphettning. Blandningarna 
har samlingsnamnet amalgam. En viss sådan typ har använts av tandläkare för fyll-
ning av tänder. Det har gjorts på 100-tals miljoner människor. 

Kvicksilver är en ren naturprodukt. Det förkommer naturligt i metallisk form på 
vissa geografiska platser. På andra föreligger den i förening med svavel, det röd-svarta 
mineralet cinnober. Denna sulfid har extremt låg löslighet i vatten, nästan ingen alls, 
vilket även det gör det unikt. 

Referenser
•	The Mercury Float Lighthouse Lens; Its Development, Use and Decline, Lighte-

ning Lights - The Keepers Log Magazine - Volume 22 Number 3 
•	Technical University of Denmark 
•	 Svenska Fyrsällskapets Lexikon - fyrwiki
•	Gunnar Hägg, Allmän och oorganisk kemi
•	 Inventarieförteckning för Hanö
•	Personliga kontakter
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Svenska fyrar med kvicksilverlagring 

1893 Garpen 4:e ordn. planlins Tornet revs 1933

1896 Holmögadd 3:e ordn. lins Fyren släckt 2008

1898 Högby 3:e ordn. liten planlins Bytt mot trumlins 1967

1898 Svartklubben 4:e ordn. lins

1900 Kullen 1:a ordn. planlins, 
3 fack à 120°

Kvicksilver borttaget 2016

1903 Gotska Sandön 3:e ordn. planlins,
4 fack à 60°

Linsen bytt 1970 (?)

1903 Tjärven 4:e ordn. trumlins 
+ planlins

Bytt mot trumlins 1953

1905 Pite-Rönnskär 3:e ordn. planlins 
+spegellins

Ersatt av Nygrån 1958

1906 Ölands Norra Udde 3:e ordn. planlins Lins ersatt 1976

1906 Ölands Södra Udde 3:e ordn. planlins

1906 Hanö 3:e ordn. planlins Kvicksilver borttaget 2018

1915 Hoburg 1:a ordn. planlins,
3 fack à 120°

Kvicksilver borttaget 2018

1921 Östergarn 3:e ordn. planlins Bytt mot trumlins 1964

1921 Stora Fjäderägg 3:e ordn. planlins Bytt mot trumlins 1955

1922 Understen 3:e ordn. planlins

Hänt i fyrwiki (Leif Elsby)

Innan fyrar blev vanliga fick man rätta sig efter det som fanns, nämligen båkar och sjö-
märken. Den i Sverige tidiga fyrlistan från 1842 beskriver detta i text och bild. Den har 
titeln: Underrättelse om fyrar, båkar och sjömärken på svenska kusten ifrån Haparanda 
till norska gränsen, med 11 st. planscher, efter Kongl. Förvaltningens af Sjöärendena 
beslut, utgifven af Lots-Direktörs-Embetet. 1842. Den finns nu till del inlagd i fyrwiki. 
Du finner den om du i sökrutan skriver årtalet: 1842. Delar av två andra fyrlistor visas 
om du istället skriver 1848 eller 1852. Årtalet 1944 leder dig till en beskrivning av vad 
fyrpersonalen ansåg om levnadsförhållandena på de då bemannade fyrplatserna. Intres-
santa tidsdokument. 

Ett flertal fyrkaraktärer exemplifieras med en kort videofilm. Sök på fyrkaraktär. I 
tabellens högra kant finns vissa karaktärer animerade.  

I förra Blänket nämndes att Svenska Fyrsällskapet har mottagit en donation rörande 
kassunfyrar. Materialet har nu ”absorberats” i fyrwiki. Gå in på kassunfyr eller skriv in 
namnet på den kassunfyr som du vill veta mer om. 

Ett par entusiaster har vänligheten att skicka in fyrbilder och kommentarer. Bilderna 
publiceras med fotografens namn och kommentarerna leder till ett bättre fyrwiki. Stort tack!
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Kvicksilversanering av Hanö fyr
Marianne Holm, Hanö Fyrförening (text & foto där ej annat anges)

I en inventarieförteckning för Hanö fyr från 1906 är följande inventarier 
nedtecknade:

1 st stålrör för urtappning af kvicksilfver
1 st tratt af stål för påfyllning af kvicksilfver, 
4 flaskor af smidesjärn med skrufproppar till kvicksilfver.
I oktober beställer man 10 kg kvicksilfver till fyren.

Tyvärr har vi inga uppgifter på hur 
kvicksilvret hanterades eller hur ofta 
man behövde fylla på. Vi vet dock att 
under de senaste 45 åren har man bara 
behövt fylla på kvicksilver vid ett par 
tillfällen i svenska fyrar

2009 blev det förbjudet att använda 
kvicksilver. Som ett led i sitt miljöarbete 
började Sjöfartsverket att sanera sina fy-
rar på kvicksilver.

Sommaren 2018 var det Hanös tur. 
Första etappen var att göra den meka-
niska ombyggnaden. Det var Carsten 
Larsen, Brdr. Petersen’s maskinfabrik, 
Gilleleje som gjorde arbetet assisterad av 
Lorenz Broman, Sjöfartsverket. Det var 
ingen lätt uppgift att utföra detta arbete 
i den trettiogradiga sommarvärmen. De 
gjorde ett fantastiskt arbete och allt blev 
klart på en dag. Det var roligt at se hur 

t.o.m. de gamla skiftnycklarna från när 
fyren byggdes kom till användning vid 
justering av linsen.

Hanö har nu linsbord och rotations-
axel lagrad med koniskt rullager i olja. 
Kraft fördelas via tre ben till original-
pelarna ner i golvplattan där axeln stod 
före ändringen.

Före ombyggnaden     Foto: Andreas Koellner

Efter ombyggnaden
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Andra etappen var i september när 
kvicksilverbehållaren skulle tömmas 
och rengöras. Det var Fortum i Kumla 
som utförde detta med Sjöfartsverkets 
assistans. Efter noggranna säkerhetsför-
beredelser tappades c:a 160 kg kvicksil-
ver upp i literflaskor som ställdes i lådor 
med vermikulit och transporterades se-
dan till Kumla. Detta arbete i fyren var 
lite mera tidskrävande och tog 1,5 dag.

Slutförvaringen av kvicksilver sker 
i tyska saltgruvor. Tidsplanen är att alla 
fyrar i Sverige ska vara sanerade 2019.

Kvicksilversanering görs i fyrar värl-
den över.  Så här ser det ut i några andra 
länder:   Danmark,  Norge och  Tyskland 

Kvicksilvret hälldes på flaskor som 
ställdes i lådor med vermikulit.

Material och tillbehör som användes vid 
kvicksilversaneringen.

har sanerat alla sina fyrar. Finland har 3 
fyrar med kvicksilver.  England och Wa-
les  har 13  fyrar kvar  att sanera  och 
Skottland  2  fyrar  med  kvicksilverbad 
och 8 med ¨sealed beams¨ kvar. Irland 
håller på att sanera sina fyrar.

Det kan nämnas att 2018 ersattes 
den 20 ton tunga linsen i Fastnet Light-
house, Irland med 4 ledlampor, som pla-
cerades på utsidan av lanterninen.

Om kvicksilverbadet skulle ersatts 
med mekanisk lagring hade det krävts att 
en generator hade behövt vara i drift dyg-
net runt. Det bedömdes alltför energikrä-
vande.

Rättelser till Blänket 2019:1
I artikeln Lotsbarnskolor står det på sid. 30 att det är trappan till Väderöbods lotsbarn-
skola. Bilden är från 1940 och lotsbarnskolorna upphörde 1925. Barnen är uppifrån: 
Greta och Lars Wässing, i mitten: Birgitta Fransson g Lindgren, Sven Hultqvist och 
Britta Kaldén, nederst: Sivert Hultqvist, Manne Fransson och Karl-Olof Kaldén.

I artikeln Utbyggnaden av svenska kassunfyrar på sid. 36 står det firma Arme-
rad Betong (senare känd som Skanska). Armerad Betong har genom uppköp och 
samgående gått via Vägförbättringar, JCC till dagens NCC. NCC och Skanska har 
aldrig haft någon gemensam ägare utan är idag fortfarande två skilda byggbolag. 

Ett tack tiIl våra alerta medlemmar Birgitta Lindgren och Ingemar B. Johansson.

       Redaktören 
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Kroatisk fyrresa
Olle Lindskog (text & foto där ej annat anges)

I september 2018 genomförde Svenska Fyrsäll-
skapet en intressant resa till en rad kroatiska 
fyrar i Adriatiska havet. Besöken kunde genom-
föras med hjälp av den 30 m långa motorsegla-
ren, Tajna Mora, där vi också åt, bodde, solade 
och badade.
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Som kartan visar besökte vi en lång rad fyrar och passerade även många mindre 
inseglingsfyrar i den inre skärgårdens uddar och sund. Fyrväsendet är i Kroatien väl 
utbyggt, mycket tack vare den Österrike-Ungerske kejsaren Frans Josef som regerade 
över nuvarande Kroatien på 1800-talet. Idag ansvarar Plovpot, det kroatiska sjöfarts-
verket, för all fyrverksamhet. Man renoverar nu fyrarnas bostadsbyggnader. Dessa 
hyrs sedan ut till turister för självhushåll.

Samma ritning
Alla fyrar är i princip byggda efter ”samma” ritning. En fyrkantig bostadsdel för per-
sonalen och ett fyrtorn sammanbyggt med personalhuset. Husen på alla de beman-
nade fyrarna var byggda av kalkstensblock och hade gröna fönster med gröna fönster-
luckor enligt en mer eller mindre följd ”standardritning”. Dessutom fanns på öarna 
maskinhus för dieselgeneratorer med batterier och båthus i anslutning till fyren.

Blitvenica

Den första fyren, Blitvenica, låg på en liten, liten ö. Kanske 100 x 75 m.Tajna Mora 
var för stor för öns lilla cementbrygga varför vi fick åka ribbåt i omgångar.

Vis

En välskyddad naturlig hamn på öns norra sida. 
Viken har använts som hamn sedan stenåldern 
och behärskats av allt från greker, romare, ve-
netier, osmaner, fransmän, italientare och jugo-
slaver. Under Titos tid var hela ön förbjuden att 
angöra p.g.a. militär verksamhet. Nu är ön inva-
derad av turister. Fyrmässigt hade ön i inloppet 
till hamnen en fyr.

Fyren Stoncica              
Foto: Esbjörn Hillberg

Fyren på Blitvenica    Foto: Esbjörn Hillberg Linsen på Blitvenica 
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Susac
För att nå denna fyr vandrade vi 100 höjd-
meter upp till fyren Pomorski Svjetionik på 
ön Susac. Öns östra sida kan angöras. Den 
nordvästra stupar brant ner i det kristallklara 
havet där delfiner och svärdfiskar simmade 
och hoppade.

Fyren byggdes 1879 på order av den Öster-
rike-Ungerske kejsaren Frans Josef som då 
regerade över Kroatien. 

På denna fyr, liksom alla bemannade fy-
rar, kan man hyra rum för veckovis över-
nattning med självhushåll. Det är bara att 
kontakta Plovpot. De kan säkert tipsa om 

Pomorski Svjetionik
Foto: Esbjörn Hillberg

hur man ordnar transport med färjor och 
taxibåtar ut till de avlägsna fyrplatserna. 
Det gäller att inte glömma något i land för 
man är helt isolerad på de avlägsna öarna.

Palagruza

Denna ö är Kroatiens sydligaste punkt. Den ligger 
också närmare Italien än det kroatiska fastlandet. 
Fyren som ligger 128 m över havet byggdes 1875. 
Exteriört och fyrtekniskt är den lik övriga besökta 
fyrar. Men jobbigt var det att i solskenet vandra 
upp de många höjdmetrarna på en knagglig stig. Ett 
dopp från båten när vi kom åter kändes extra skönt.

Palagruza var resans högst belägna fyr.
Foto: Esbjörn Hillberg

Lastovo
Eftersom himlen i norr förebådade åskoväder lättade 
vi ankar och styrde mot Lastovo. Där ankrade vi i 
den väderskyddade Skrivena Luka - en rund lagun 
(en gammal vulkankrater?) under natten. Förmidda-
gen ägnades åt besök på en av Kroatiens äldsta fyrar 
- byggd 1839.
        Fyren Lastovo
        Foto: Esbjörn Hillberg
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För säkerhets skull och för att ta hand om turister är de stora fyrarna bemannade med 
en fyrvaktare, som jobbar 30 dagar innan avlösning.

Alla stora fyrar är numera elektrifierade. 
Även linsens rotation.

Vår trevliga guide Marija översatte fyr-
mästarens information om Blitvenica.

Sen var det raka spåret in till vår slutdestination för denna fyrresa – Makarska. En stad 
som klättrar på en smal landremsa mellan hav och höga berg (1 762 m).

Makarska med sin angöringsfyr och den 
branta bergväggen i ryggen. 

Svjetionik Petar i staden Makarska.
Foto: Esbjörn Hillberg

En intressant fyrresa som slog 
det mesta i den vägen. Mycket 
tack vare det fina september-
vädret, bra besättning (utsökt 
kock) och Marija vår trevliga 
svensktalande reseledare och 
guide.

Hela gruppen samlad framför fyren på ön Susac.
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Tre sevärda fyrar och lotsplatser 
längs Norrlandskusten plus lite till

Lars-Åke Törnberg

Vår lysande ordförande Esbjörn Hillberg höll i 
Stockholm ett föredrag om fyrar och lotsstationer 
utefter Norrlandskusten. Detta gav mig inspiration 
att besöka dessa tre fyr- och lotsplatser: Skagsudde, 
Järnäsklubb och Bjuröklubb.

När jag måndagen den 11 juni 2018 
anlände med tåget från Stockholm till 
Sundsvall stod min gode vän Torbjörn 
Helander från Fränsta och väntade med 
sin bil redo för avfärd mot Skagsudde, en 
resa på 182 km som tog oss knappt tre 
timmar inklusive kaffepaus vid vackra 
Högakusten-bron.

Skagsudde
Skagsudde bjöd 
på hänförande 
utsikt ut över 
Bottenhavet . 
Nuvarande fyr 
och lotsstatio-
nen byggdes 
1957. Framför 
fyren står en 
modell av en 
Heidenstam-

mare, den gamla fyren som stod på Grå-
klubben. Den riktiga Heidenstammaren 
monterades ned och lades i förråd och 
uppfördes på nytt 1971och står nu i 
Jävrebyn, söder om Piteå. Sjöfartsverket 
äger fyren och lotsplatsen och inga över-
nattningsmöjligheter finns.

Efter rundvandring i det vackra om-
rådet besökte vi den intilliggande byn 
Skeppsmalen där det finns ett surström-
mingsmuseum som p.g.a. den tidiga ti-
den på året var stängt. Om man vill be-
söka de trivsamma matställena och små 

museer som finns i de olika hamnarna så 
bör man komma efter midsommar.

Övernattning i Örnsköldsvik där det 
finns trevligt vandrarhem i gästhamnen.

Järnäsklubb

Resan till Järnäsklubb var kort, 80 km 
och tog oss 1 timme. Järnäsklubb är en 
f.d. lotsstation som numera är ett ”vand-
rarhem” av hög klass. Huset rymmer 6 
personer och kostar 5000 SEK att hyra 
i sin helhet och då ingår sänglinne och 
städning. Vi hade egentligen tänkt att 
övernatta 
där, men 
man måste 
hyra hela 
huset och 
det passade 
inte våra 
plånböcker 
så vi valde 
ett billigare 
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alternativ i Örnsköldsvik. Utsikten och 
omgivningarna var utsökt och gratis. I 
gästhamnen finns Kafé Lotsen, som allt-
så var stängt. SMHI har en väderstation 
alldeles intill lotshuset.

Ratan
På väg mot 
Bjuröklubb, 
där vi i god 
tid bokat 
ö v e r n a t t -
ning, passa-
de vi på att 
besöka Ra-
tan en tripp 
på 104 km 

1½ timmes bilfärd. Där finns en mareo-
graf från 1892 och är nu ett byggnads-
minne i form av ett litet hus som är ett 
omtyckt turistmål. Om vattenståndet i 
Ratan hör man ju dagligen i P1 Sjörap-
porten.

Bjuröklubb

Bjuröklubb, en utskjutande udde i Bot-
tenviken, 78 km och 1 timmes resa från 
Ratan var en positiv överraskning av rang 
och marknadsförs som ”Ett Lysande Fyr-
stjärnigt boende”. Något vi i sanning in-
stämmer i. Tillgängligheten är utmärkt. 
Där finns en uppfartsramp 255 meter 
lång som färdigställdes 2003 bland annat 
genom medel från EU. Rampen har gjort 
Bjuröklubbs fyr unik, som den mest lät-
tillgängliga fyren i Sverige. Rampen går 
runt fyren så utsikten är tillgänglig för 
alla 47 meter över havet längst ut i öster.

Trevlige Max från Café Fyren kom 
och öppnade upp den renoverade lots-
utkiken och även senare på kvällen, 
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glädjande nog, dörren in till fyren. Lots-
utkiken erbjuder 7 bäddplatser fördelat 
på 3 rum. Det finns ett välutrustat kök 
och i bottenvåningen dusch och WC. 
Den som bokat har tillgång till hela hu-
set och ingen annan finns i lokalerna un-
der hyrestiden. Grundpriset för hela hu-
set är 850 SEK plus 300 SEK/person. Vi 
köpte till frukost, levererad av Max, och 
för övernattning och frukost betalade vi 
810 SEK/person. Värt varenda krona!

Ifrån matsalen har man en underbar 
utsikt över havet och i det fina vädret 
kunde vi, till vår varmkorv, inköpta i 
Konsumbutiken i Lövånger, njuta av en 
vacker solnedgång. Vi kan varmt rekom-
mendera detta ställe som förutom fyren 
erbjuder rik natur och spännande kul-
turhistoria.

I den gamla fyrmästarbostaden ned-
anför fyren finns ett populärt sommar-
öppet kafé.

Vår fortsatta färd skulle gå med fartyg 
över Kvarken från Umeå till Vasa och 
sedan nedåt Åbo och nytt fartyg till 
Stockholm. Eftersom båten avgick först 
på kvällen den 13:e så passade vi på att 

ta en omväg på 70 km till Vindeln och 
den välkända Vindelälven, oreglerad vild 
och vacker med storslagna forsområden. 
Eftersom vi var där under högvattenpe-
rioden så var forsarna som mäktigast. 
Här finns Vindelälvens naturcentrum 
och lättillgänglig stig på 5 km ”Forsarna 
Runt”.

Mot Umeå så gjorde vi också ett 
stopp i Tavelsjö som är välkänt för sitt 
vackra landskap och utsikt över Tavel-
sjön.

Väl ombord på trivsamma farty-
get M/S Wasa Express så summerade 
vi denna tredagars fyrresa. Förutom 
fyrbesöken och alla fantastiska vyer så 
träffade vi många trevliga och vänliga 
genuina ortsbor att ”språka” med. Det 
utomordentligt fina vädret bidrog na-
turligtvis till alla positiva intryck under 
resans gång.

Ett tips är att planera noga och vara 
ute i god tid med att boka dessa åtråvär-
da fyr- och lotsplatser med förnämliga 
övernattningar.

Åk dit!
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Carl Fredrik Ebeling

En av Sveriges få AGA och fyr-/gasexperter Carl Fredrik Ebeling har tyvärr lämnat 
oss. Hans låga slocknade 2019-01-10. Liksom sin egenhändigt konstruerade och 
byggda gasfyr Huvden, vid sin sommarstuga i sjön Mjörn, spred Carl Fredrik 
ljus och fyrkunskap, År 1990, innan Svenska Fyrsällskapet grundades, byggde 
och tände han sin fyr och han var naturligtvis en av våra tidigaste medlemmar. 

Carl Fredriks fyrintresse väcktes på 50-talet när han som liten pojk såg filmen 
Seger i mörker, om Gustaf Daléns liv. Han utbildade sig först till tandläkare 
och sedan till läkare. Först var han tandläkare på Älvsnabben och sedan större 
delen av sitt liv läkare vid Marinkommando Väst. År 1985 invaldes han som 
ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet, (grundat 1771 och Sveriges 3:e äldsta 
Kungl. Akademi). Hans fyr-/gasintresse ökade när marinen började fasa ut gamla 
gasdrivna fyrar och han fick tag på AGA klippapparater, solventiler, m.m. Carl 
Fredrik var fyrmästare i Mjörns Sjökortsförening där fyrar utgör en viktig del 
för sjöns sjöfart. Han kopplade även in gasutrustning på Dalénmuseet innan det 
öppnades 1995.      

Tack Carl Fredrik för många trevliga, roliga och intressanta samtal och träffar. 
Minnet av dig lever och fortsätter att lysa via många AGA-gaslågor.      

      Esbjörn
      Donsö 2019-01-28
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Dagerort
I oktobernumret av Blänket finns en in-
tressant artikel av Jan-Gunnar Persson 
om fyrarna på Dagö. Jag saknar bara ett 
ortnamn i artikeln, Dagerort.  

I forntiden höll sig sjöfararna helst längs 
kusten. Det fanns två bra skäl till det: 
Lätt att skaffa natthamn och noll risk 
att komma vilse. Men dristiga sjöfarare 
kunde ju inte låta bli att ge sig ut på ha-
vet, och det så långt att land inte längre 
var i sikte. Hur skulle en nu orientera 
sig? Molnen, luktsinnet och fåglarnas rörel-
ser kunde ge viss vägledning. 

När kompassen kom blev det lättare. En havsseglare får ju förr eller senare land i 
sikte och känner då ett visst lugn, som blir ännu bättre när man kan angöra land. 
Detta sker när någonting på kusten går att identifiera. Ett visst berg eller annan typisk 
kontur, ett kyrktorn, en båk. En sådan fast, känd punkt kallas en ort.

Vid Östersjön finns vad jag vet bara två sådana stödjepunkter där egenskapen av ort 
har satt spår i själva namnet: Landsort och Dagerort. Just dessa två är väl de viktigaste 
orterna för sjöfarten i Norra Östersjön och det är väl därför de har blivit hedrade 
med efterledet –ort. Vilket i sin tur skedde i den stund då de försågs med höga och 
kraftiga torn på sina relativt låglänta uddar.

Många tror att åsynen av det höga tornet, med sitt eldsken i mörker (fyren!) framför 
allt innebär att sjöfararen nu har fått ett märke att styra mot. Men det ska man akta 
sig för. Ortens främsta uppgift är att vara föremål för pejling, d.v.s. att vara den fasta 
punkt i universum som ger oss en bäring på kompassen. Avståndet till en ort fås lätt 
genom att vi håller en fast kurs ett gott stycke vid sidan av. När Landsort är om ba-
bord, 45 grader från vår kurs, läser vi av loggen. När den är tvärs läser vi av igen. Då 
har vi enkelt fått fram avståndet till orten och vet ganska exakt var vi är. Så tar vi ny 
kurs, mot Dagerort! Samma procedur där, fast om styrbord. Snart är vi i danskbor-
gen, Taan Linna, Tallinn.
      Hakon Malmborg
      F.d fartygsbefäl klass VII

Halv vind

Glöm inte
att kolla vår hemsida då och då på www.fyr.org. Här hittar du Akuellt, Aktiviteter, 
Fyrpersonal, Lexikon och mycket annat. Det händer alltid något!

      Redaktören
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Örskär som Porto betalt-märke
Den vackra bilden av fyren Örskär som är utgiven av 
Posten Sverige AB är icke ett frimärke utan ett Porto 
betalt-märke. 

Porto betalt är ett sätt att frankera när man skickar 
många försändelser. För att få skicka med Porto betalt 
behöver man först ansöka om att bli fakturakund hos 
Posten. Porto betalt-försändelser skall lämnas in i 
Postens terminal eller till ett Företagscenter, det skall 
inte läggas i en vanlig brevlåda.

Det är ett mycket vackert märke utfört av Bertil Kumlien och finns i tryck i en artikel 
av Kumlien i Skärgårdsstiftelsens årsbok 1994 kallad Norrskärgård.

Berättelsen heter ”Med fyr i blocken” och underrubriken ”En utskärsresa från Örskär 
till Kappelskär” Innehållet beskriver fyrar i havsbandet i aktuellt område med både 
ord och skisser.
      Göran Falke

Årsavgift 2019, påminnelse
Alla har inte betalat sin årsavgift för 2019 ännu. Vi hoppas att ni genom denna 
påminnelse gör detta snarast. Om man inte betalar sin avgift är detta nummer av 
Blänket det sista numret man får. 

Avgiften betalas in på Plusgiro-konto nr 40 07 14 – 2 (ett konto som vi endast 
använder när man medlemmar förnyar sitt medlemskap). 

De som bor i Sverige betalar 200:- för enskild medlem,  200:-  institution/
förening 250:- och företag 1000:-. 

De som bor utomlands måste dessutom addera 100:- (extra porto) till beloppen 
ovan. Ni får gärna betala via: IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208 och Bic/
Swift-code: NDEASESS. Alternativt kan man sända sedlar i ett kuvert: Euro 35, 
US$ 40 eller GB£ 25 till undertecknad. 

Kontakta Ulla Hillberg 031-972148, ulla@hillberg.com om ni har någon fråga 
eller vill sluta.
      Esbjörn Hillberg

Har du bytt adress?
Har du bytt adress eller andra kontaktuppgifter så anmäl detta omgående till Ulla 
Hillberg, tel. 031-972148 eller mail ulla@hillberg.com. Glöm inte mailadressen!

      Redaktören
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Boktips

Lighthouse Accommodation, Britain and Worldwide
av Joy Adcock

Res och bo på fyrplatser i hela världen, Ny bok
Joy Adcock (gift Tubby) har nu kommit med den 6:e upp-
daterade upplagan av sin härliga bok Lighthouse Accommoda-
tion, Britain and Worldwide. Den första upplagan presente-
rade hon 1999 och sedan har den bara växt och växt till 201 
sidor full med information om allt från vandrarhem, fyrbostä-
der till hotell på fyrplatser. Då Joy är engelska och styrelse-
medlem sedan länge i det engelska fyrsällskapet Association 
of Lh.Keepers (www.alk.org.uk) ger boken mest information 
(160 sidor) inkl fotografier och kontaktdetaljer om fyrbostä-
der i England, Skottland, Wales, Orkney och Shetlandsöarna. 
Resterande 40 sidor ger främst kontaktdetaljer för fyrbostä-

der i Argentina, Australien, Canada, Danmark, Finland, Holland, Irland, Italien, Kro-
atien, Mexico, Namibia, Norge, Nya Zeeland, Sverige, Sydafrika, Tyskland och USA. 
Joy och hennes man Patrick Tubby (fotograf) ägnar en stor del av sitt liv åt att besöka 
fyrar. Boken är absolut ett måste om du vill bo på fyrplatser men är även intressant 
för de som vill veta mer om speciellt fyrplatserna i Storbritannien. 

Boken beställs på www.lighthouseaccommodation.co.uk och kostar c:a GB£ 11 
+ porto.
         Esbjörn Hillberg

Minerade vatten
av Terje Fredh

Terje Fredh författare, journalist och lysekilsbo har under 
flera decennier skrivit om händelser under andra världskriget 
på framför allt västkusten men också internationellt. Han 
har lagt ner ett oerhört stort arbete på att efterforska och 
i många böcker/häften dokumentera vår sjöhistoria under 
kriget. Terje har lyft fram mycket som p.g.a. censuren var 
hemligtstämplat och som delvis varit okänt fram till våra 
dagar. Det är inte en bok med fokus på fyrar, men där ändå 
fyrpersonalen på Måseskär och Hållö hade sin betydelse.

Boken är inbunden, 172 sidor, 215 x 140 mm, ISBN: 
978-91-87755-09-5 är utgiven på förlaget Tid & Rum AB. 
Pris inkl. moms och frakt: 220 kr (inom Sverige) och kan 
beställas på mail: tidochrumab@gmail.com eller tel. 0704-
167447.

      Maria Elsby
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Norges öar
av Anders Källgård med ill. av Johnny GR Ahlborg

Vår medlem Anders Källgård, som skriver böcker om 
öar, har nyligen kommit ut med boken Norges öar. Där 
beskrivs alla de 2017 norska öar som dels saknar fast 
landförbindelse, dels har haft fast bosättning (året runt) 
någon gång efter år 1900. 

Som de tidigare böckerna är Norges öar en kombi-
nation av reseskildring, ö-uppslagsbok och ö-guide med 
många vackra illustrationer. 

Bland öarna finns förstås en hel del fyr-öar. Framsidan 
av boken pryds av Heggholmen fyrstasjon i Oslofjorden 
och i boken finns fyrakvareller även från Tristein (Færder 
fyr), Stabben, Ona, Sula och Hornøya (Vardø fyr). An-
ders berättar om övernattningar i gamla fyrbostäder på 

Store Torungen och Kjeungskjær, vars fyrar också visas på tjusiga akvareller. Norge 
är ett väldigt spännande fyr-land! Detta är en bok varje norgeturist bör ha med sig i 
bagaget eller när man lägger upp sin resrutt.

Boken som är utgiven på Carlssons bokförlag är på 702 sidor och rikt illustrerad,  
ISBN 978 917331 934 8. Boken kan köpas via Adlibris för 351 kr inklusive frakt.

      Maria Elsby

Olga på Väderöbod (nyutgåva)
av Eva Larsson

Författaren skildrar på ett varmt och innerligt sätt sin 
mormors och morfars liv som fyrfamilj på Väderöbod. 
Berättelsen är baserad på innehållet i en funnen res-
väska fylld med brev och framför allt dagböcker som 
lärarinnan Olga Waldner skrivit. En ofattbar skatt som 
ger oss en inblick i det dagliga livets glädjeämnen och 
problem på en isolerad ö långt ute i havet. Oftast skild-
ras fyrmännens liv, men här är vinklingen ur kvinnoper-
spektiv. Författaren har också tagit hjälp av morfadern 
Fredriks brorson Albert Waldners text ”Att växa upp på 
en fyrplats”.

Boken på 45 sidor är rikt illustrerad, 200 x 260 mm, 
ISBN 978-91-7517-135-7, gavs ut första gången 2012 

och författaren var då en av Svenska Fyrsällskapets stipendiater. Boken kan beställas 
t.o.m. 15 maj via Litenupplaga.se. Priset är 175 kr.

      Maria Elsby
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I Blänket 2017:4 fanns en artikel om livet på Vänerns fyrplatser med bl.a. bild på 
Sätersholmarnas fyr så som den såg ut en gång i tiden då den var i drift. Sedan drygt 
10 år tillbaka är vi en ideell grupp av gamla sjöscouter från Karlstads sjöscoutkår som 
hjälper till att underhålla fyren genom en ideell förening, i Föreningen Fyrstugan. 

För ett år sedan reste vi en ny signalmast vid fyrstugan till minne över den 
legendariska ledaren av sjöscoutkåren, Stig ”Skåning” Andersson som gick bort 2016. 
En sådan signalmast fanns på fyrplatsen på 1960-70 talet. 

Nu har vi dock tänkt att ta itu med nästa projekt nämligen att försöka återställa 
lanterninen eller åtminstone något som, till utseende, liknar den lanternin som fanns 
en gång. Vi är därför intresserade av alla tips och förslag om var det kan finnas en 
”begagnad” lanternin eller delar till en sådan. 

Kontakta gärna mig på bomalm1949@gmail.com eller per tel 0704-82 17 85.

Ny lanternin till Säterholmarnas fyr?

Bo Malmberg 
Ordförande i Föreningen Fyrstugan

Säterholmarnas fyr då den fortfarande var i drift.

Då fyren lades ner fick huset stå 
kvar men lanterninen togs bort.
Här ser vi den nyuppförda signal-
masten.
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Hårt straff, och ett lättare

Lotskaptenen har rapporterat till Generallotsdirektören att fyrmästaren (Molarin) 
har förhörts och synes vara orsaken till att (urverket på) Grans fyr stannat mellan den 
3 och 4 oktober 1894. Fyrvaktaren har sin jungfru som förklarat att denne ej väcktes 
av Fyrmästaren. Fyrmästaren erhåller följande brev:

   ”Fyrmästaren (Z. Molarin)  Grans fyr   16 januari 5

Med översändande af herföljande kallelse till Krigsrätt i Stockholm fredagen den 25 
innevarande januari kl. 10 f.m. skall ni med eders namnunderskrift under häraf haft 
del, och derefter skyndsammast hit återsända kallelsen. Jag får upplysa eder att derest ni 
icke har annat att anföra i det mål herom fråga är, än erkännande af den eder till last 
lagda förseelsen, så kan ni till Wäbeln vid Kongl. Flottans Station i Stockholm insända en 
skrift, hvari förseelsen af eder erkännes, och derjemte lemna i uppdrag åt Wäbeln att till 
Krigsrätten inlemna denna skrift. I den händelse ni sjelf vill närvara vid Krigsrätten då 
målet förekommer beviljas ni härmed tjenstledighet.

      Erik Sparre”

Fyrmästaren dömdes till 200 kr i böter för försummelsen vilket motsvarade c:a 20%  
av hans årslön.

1905 anmälde en fyrvaktare på en annan fyrplats i Nedre Norra Lotsdistriktet att han 
själv inte hållit fyren lysande en natt mellan den 6-7 maj. Han bötfälldes med 25 kr. 
Beloppet tillföll personalens pensionskassa.

      Insänt av Lennart von Post

Grans fyrplats år 1892                                           Foto: Lotsverket



48

Klubbmärken, tröjor, m.m.

Du kan köpa nedanstående artiklar genom att sätta in pengarna på vårt PG konto 
nr 1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Om du har några frågor 
var vänlig kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com. Porto inom 
Sverige är inkluderat i alla priser men för endast ett exemplar per artikel. 

Om fyrar - de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 110:- (till-
läggsporto utrikes 50:-)

Fyrkortlek svenska fyrar, 52+3 kort, pris 50:-, (tilläggsporto utrikes 15:- )

Klubbnål i emalj med logo, 40:- (tilläggsporto utrikes 15:-)

Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 50:- (tilläggsporto utrikes 15:-)

Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo, 20:- (tilläggsporto 
utrikes 15:- )

Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 20:- för alla 6 (tilläggsporto 
utrikes 15:-)

Keps, marinblå, broderad logo, 140:- (tilläggsporto utrikes 15:-) 

T-shirt, vit, transfer logo vänster arm, dam (XL, XXL), herr (M, XL, XXL), 140:- 
(tilläggsporto utrikes 20:-)

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

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

Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 bilder, hård pärm, 
ISBN 978-91-85581-77-1, pris 250:-.  

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, 
ISBN 978-91-975819-1-2, pris 150:-.  
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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

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många 
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav. 
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är 
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. Majoriteten av medlemmarna är enskilda personer intresserade 
av fyrar och fyrhistoria.

Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra 
gånger per år. Tidningen är fylld med många intressanta illustrerade artiklar och 
nyheter om våra fyrar. 

När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev 
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste 
numret innehållande verksamhetsberättelse, etc. 

Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är 
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också kan 
läsa om på vår hemsida www.fyr.org.

      Esbjörn Hillberg
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: esbjorn@hillberg.com
PGkonto nr: 1968 420-8    Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
v.Ordf. Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0705-771 711
Sekr. Britt-Marie Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0431-27272
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 0708-261995
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

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

Hemsida
Webmaster Arne Svensson, Ekudden 7, 430 84 Styrsö, tel. 0733-873060
 e-mail:webmaster@fyr.org
 Filip Larsson, Vendelsvägen 7, 217 63 Malmö, e-mail: webmaster@fyr.org
 

Arkivarie och Facebook
 Arent van der Veen, Fontinvägen 7, 442 31 Kungälv, tel. 0733-451432
 e-mail: arent.vanderveen@outlook.com

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

Internationella fyrdagen
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302
 e-mail: fyrdagen@fyr.org

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
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
 Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
 Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 0705-302841
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Programkommitté Västkust
Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
 Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 0704-449843
 Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0708-887693
 Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0708-887692

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

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

Kontaktperson Sydsverige
 Per Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0431-27272

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

Valberedning
Sammank. Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
 Nisse Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
 Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473

 Enskild medlem bosatt i Sverige      200 kr
 Ideell organisation i Sverige      250 kr
 Företag/Myndighet i Sverige   1000 kr
 Enskild medlem bosatt utomlands 300 SEK, 35 EUR, 40 US$ eller 25 GP£

Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PG konto nr 1968 420 - 8.
Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208, 
Bic/Swift-code: NDEASESS eller sända sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till 
ordföranden och ej betala med check.
Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober ett år gäller även för nästa år.

OBS! När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på 
PG konto nr 40 07 14 - 2.

Medlemsavgifter för 2019



52Kapelludden
Foto: Anders Lindqvist


