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Ordförandens sektor
Hela mitt arbetsliv har jag försökt leva efter ett par
regler. Den viktigaste är att man måste har roligt när
man jobbar för annars kommer man aldrig att lyckas.
Jag har trivts och haft roligt på alla jobb och även i
all föreningsverksamhet. Denna levnadsregel är utan
tvekan otroligt viktig. Det har nog gått rätt bra i livet
även om jag kanske är partisk när jag påstår det själv.
Min andra regel är att man skall undvika att vara kvar i samma position i ett företag
eller på samma företag mer än 2-4 år. Man behöver kanske ½ år för att komma in i
företaget, därefter är man kreativ, förändrar och skapar nya saker. Efter c:a 3 år blir
normalt de flesta konservativa och sitter lugnt kvar i en oförändrad omgivning utan
att tänka på att man kan börja göra mer skada än nytta om man inte får nya utmaningar. Trygghet kan vara farlig, man bör vara hungrig.
Om jag applicerar regel 1 på min långa tid (snart 23 år) som ordförande i Svenska
Fyrsällskapet så har jag faktiskt hela tiden haft enormt kul och även lärt mig oerhört mycket. Vi har lyckats kanonbra. Antal medlemmar och vår verksamhet har
vuxit hela tiden. Jag har lärt känna fler och fler intressanta och trevliga människor.
Fyrverksamheten i Sverige och världen har ökat, många nya lokala fyrföreningar har
grundats, intresset att bevara våra fyrar och deras historia ökar. Svenska Fyrsällskapet
är en av de största och mest framgångsrika fyrföreningarna i världen och det beror
nog på att vi har trevligt och många duktiga ledamöter.
Beträffande regel nr 2 har jag följt den helt i mitt arbetsliv och i mitt föreningsliv
med ett stort undantag. Jag har varit ordförande i Fyrsällskapet vansinnigt länge. Jag
hoppas och tror inte heller att det har skadat vår verksamhet att jag blivit omvald för
många gånger. Sedan länge har jag frågat många om de inte känner någon som skulle
vilja ta över, men inte fått ett positivt svar. Allt har dock ett slut.
Vi måste nu hitta någon som vill och kan ta över efter mig. Jag bör senast 2021 (Fyrsällskapet 25 år) ersättas av en ny ordförande. Min förhoppning är att medlemmar
kontaktar mig med förslag på kandidater eller säger att hon/han själv vill bli ordförande. Det vore konstigt om det inte finns någon bland våra drygt 4200 medlemmar.
Att vara ordförande i Svenska Fyrsällskapet är ett stort, roligt, intressant, lärorikt och
ansvarsfullt jobb.
Kontakta mig med ditt intresseförslag.
						Esbjörn Hillberg
						Donsö 2019-08-10
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Redaktörens ruta
Så var det då dags för årets sista nummer av Blänket. Vart tog året egentligen
vägen? Hoppas att många har kunnat njuta av sommaren och kanske, som flera
av artikelförfattarna, gjort trevliga och intressanta fyrresor. Det jag gärna vill tro
är att Blänket med sina resereportage har väckt/ökat intresset för att besöka fyrar
både när och fjärran. Det verkar som om folk verkligen gillar fyrar och intresset
tycks bara öka. Se på årets besökssiffror från Internationella Fyrdagen eller på
Svenska Fyrsällskapets stadigt ökande medlemsantal.
Ja, vad hittar vi då i detta nummer? Ett ganska varierat innehåll skulle jag vilja
säga. Där finns gammalt och nytt, teknik och renoveringar av fyrar och sjömärken,
nationella och utländska fyrbesöksskildringar m.m..
Esbjörn Hillberg har oändligt många gånger fått frågan vilken fyr han gillar
mest. Nu verkar det som om vi i alla fall fått svaret på vilken fyr han drömt om
att besöka under många år d.v.s. Malören. Esbjörn berättar från hjärtat om hur det
kändes när han äntligen kom dit efter 20 års väntan. Mats Carlsson Lénart ger oss
mer fakta om denna nordliga fyr som åtminstone för mig varit lite magisk sedan
den under många år avslutade sjörapporten i radio.
Göran Sundström har detaljerat förklarat hur solventilen, denna på sin tid så
revolutionerande upptäckt, fungerar. Esbjörn Hillberg ger oss en inblick i Georg
Wilhelm Lyths många tekniska förbättringar av bl.a. fyrlyktans konstruktion.
Ulf Wade Andersson gör många resor med fyrar i fokus och delar gärna med
sig av sina erfarenheter och ger tips.
Allan Pettersson är engagerad i renoveringen av sjömärken och maritima anordningar på Gotland som innan GPS-ens tid varit nödvändiga för navigering.
Anna Björkman ger oss en inblick i Skärgårdsstiftelsens renovering av Grönskärs fyr. Högbondens fyrs öde har ju engagerat länge och genom Västernorrlands
Länsstyrelses försorg verkar nu framtiden se ljusare ut.
Vad gäller samarbete över gränserna har Marianne Holm och Else Djurhuus
tagit ett bra initiativ och Birgitta Grane sprider kunskap om några finska fyrar.
Skärgårdsskolorna arbetade under det gångna läsåret med ett projekt om fyrar. Tanken har tagits upp av Skaftö församling som erbjuder ”Tisdagskul” för
skolans elever och där höstens tema just är ”Hav och fyrar”. Jag är själv engagerad
som volontär och det är fantastiskt roligt att se hur barnen gripit sig an skapandet
av fyrar och havsmiljöer av de mest udda material. Entusiasmen är stor!
Som vanligt så är jag intresserad av att få in berättelser om hur fyrpersonalen
levde och händelser kring våra fyrplatser men också vad som händer på fyrplatserna i nutid.
						Maria Elsby

5

”Jag fick inte bli fyrvaktare”
Mats Carlsson Lénart

Han är den siste i sin släkt med
egna minnen av livet på fyrplatserna
förr. Berndt Söderblom tackar sin
farmor, fyrmästarhustrun Johanna
Söderblom, för att han lever.
Berndt Söderblom
Berndt Söderblom och jag träffas en
riktigt varm sommardag i ett hus i Bönhamn där han brukar vara mycket om
somrarna. Huset är beläget en bit upp i
backen från vattnet och man har fin utsikt över fiskeläget och fjärden utanför.
Runt hörnet, men osynligt från huset,
ligger Högbonden – hans barndoms ö
där farfar Erik Söderblom var fyrmästare
när han var liten på 1930-talet.
–Nej, Högbonden ser man inte härifrån men du ser det där gula huset ner
mot hamnen. Det köpte min farfar fyrmästaren några år innan han gick i pension. Det var i dåligt skick och det mesta
fick rivas ut och bytas ut. Men efter pension bodde han där i mer än 25 år.
Berndt förklarar att hans farfar, efter
att han bosatt sig i Bönhamn, var något
av kung i byn.
–Om det var något som skulle avgöras så kom man till honom. Han var
betrodd av folk!
Erik Söderblom var född 1879 i Börstils
socken, alltså trakterna kring Östhammar i Uppland. Han växte upp i en familj av sjöfolk i Djuphagen på Söderön
och 1902 fick han sitt första fyrjobb,
som extra biträde på Kopparstenarnas
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fyrskepp som låg utlagt norr om Gotska
Sandön mellan 1883 och 1915.
Samma år, 1902, gifte sig Axel med
skutskeppardottern Johanna Österman
från Gräsö. Under de första åren bodde
paret på den lilla ön Hällgrund, strax
utanför Gräsös sydöstra spets, innan de
flyttade in till Öregrund, den lilla staden
vid havet som mer än någon annan plats
i Sverige präglades av fyrfolk, lotsar, fiskare och annat sjöfolk.
–Familjen växte och min far Sven
hade fyra syskon. Alla föddes innan familjen flyttade norrut, säger Berndt Söderblom.

Fyrmästare Erik Söderblom

trakter i Uppland som Söderblom, till
fyrvaktare. Jansson hade börjat på Högbonden redan 1921 och de två rospiggarna med familjer arbetade och levde
tillsammans på ”Djävulsön” i 22 år.

Högbondens fyr
Det var 1913 som Erik Söderblom, efter mer än tio år på fyrskepp, fick jobb
som fyrvaktare på Högbonden eller
”Djävulsön” som han brukade kalla den
höglänta holmen utanför Höga kusten.
Det måste ha varit en stor förändring för
den unga familjen att flytta från den lilla
livliga småstaden till den där mörka klippan i Bottenhavet.
–Högbonden var då en ganska ny
fyrplats. Fyren byggdes efter att en ångare gått på grund vid ön, berättar Berndt.
Det bodde tre familjer i det stora
skolliknande huset bredvid fyren som
ju ligger på en klippkant, mer än 60 m
ovan vattenytan. Fyrmästaren hette Per
Olof Persson Sjöstedt (1870-1935) och
fyrbiträde de första åren som Söderbloms bodde på Högbonden var Petrus
Öberg som också kom från Öregrund.
–Det ordnades med skola där ute
och det var tidvis ganska många barn.
Efter 22 år som fyrvaktare utnämndes Erik Söderblom till fyrmästare år
1935, när företrädaren P.O. Sjöstedt
gick i pension. Erik var då 56 år gammal. Samtidigt befordrades fyrbiträdet
Knut Jansson, som också var från samma

Berndt Söderblom, född 1933 är son till
Erik Söderbloms yngste son Sven Söderblom (1906-74) som i 30 år var fyrvaktare, främst på olika fyrskepp samt i sju
år på Skags fyr, som ligger på en liten ö
strax öster om Skagsudde.
–När han var på fyrskepp brukade
han vara borta mellan påsk och jul, men
kom hem ibland på semester ett par
veckor på sommaren, minns Berndt om
sin far.

Skags fyrplats, en liten ö, där Berndts far
tjänstgjorde i 7 år. Foto: Lotsverket, 1923
–Vi bodde i Bonässund vid Örnsköldsvik. Där brukade flera fyrskepp ligga
om vintrarna, bl.a. Norströmsgrund och
Östra Kvarken. Men Sydostbrotten var
för stor för varvet i Bonässund och fick
i stället gå ner till dockan i Gustavsvik i
Ådalen efter säsongen.
–Min pappa var förresten med och
hämtade det nya fyrskeppet till Sydostbrotten på Götaverken i Göteborg 1934.
Det var det sista fyrskeppet som byggdes
i Sverige.
Själv tillbringade Berndt ofta somrarna
hos farmor och farfar på Högbonden.
–Farmor Johanna var min enda lekkamrat där ute. Jag brukade hänga i
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knävecken i räcket vid klippkanten. Sen
brukade jag också försöka kasta stenar så
långt att de skulle hamna i vattnet. Jag
tog sats och var nog många gånger nära
att åka utför branten. Men farmor passade alltid på mig, hon var helt fantastisk,
berättar Berndt Söderblom.
Ett annat minne är när Berndt skulle
hjälpa farmor med draperiet som dagtid
skulle skydda fyrlinsen från solen.
–Plötsligt föll jag två meter rakt ner i
fyrtornet. Men inte en skråma. Fast farmor var förstås väldigt orolig för att jag
skadat mig på något vis.
1942 var den sista sommaren på Högbonden för Berndt Söderblom. För på
hösten samma år gick hans farfar Erik i
pension och flyttade in till huset i Bönhamn. Fyrvaktare Knut Jansson tog över
jobbet som fyrmästare.
Erik Söderblom intervjuades i radio
1962 om livet på Högbonden och berättade då bl.a. om hur Sverige 1941-42
eskorterade militära tyska fartyg längs
norrlandskusten, på väg till norra Finland.
–Jag såg de tyska soldaterna på däck.
Fartygen gick till och med innanför skären utanför Högbonden. Jojo, det var
neutraliteten det, sa Söderblom till radiomannen Lars Madsén.
Berndt Söderbloms älskade farmor Johanna dog 1947. På den tiden arbetade
Berndts far Sven på Skags fyr.
–Det var en väldigt utsatt plats, där
havets vågor slog över det mesta. Det lilla skäret låg inte alls långt från land men
det var ibland omöjligt att ta sig över.
På Skag arbetade Sven Söderblom
bl.a. med sin svåger, bohusläningen Kalle
Lindblom.
–Skags fyr låg helt fel i förhållande
till de grund som den skulle varna för.
Det blev uppenbart när Johnsonlinjens
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Colombia förliste vid Skagsudde 1954.
Så då byggde man en helt ny fyrplats där
det också var lotsstation, längst ut på udden, säger Berndt Söderblom.
Jag frågar honom varför han inte
själv blev fyrvaktare!
–Jag fick inte! Farsan ville väl att jag
skulle göra något annat, säger Berndt.
Kanske inte heller farfar Erik ville att
Berndt skulle gå i fädernas spår. I radiointervjun från 1962 gav han sin syn på
fyrlivet.
–Det är ju lite som ett fängelse, sådana där fyrplatser. Det är samma, samma
varje dag! Men det är det väl förresten i
alla yrken.
I vilket fall blev Berndt svetsare. Bl.a.
så pendlade han i tio år mellan hemmet
i Bonässund och bruket i Väja i Ådalen.
–Det var tjugo mil om dagen – samma varje dag, konstaterar Berndt som
nu delar sin tid mellan huset i Bönhamn
där jag träffar honom och en lägenhet i
Domsjö.
Varje gång han ser det gula huset lite
längre ner i fiskeläget kommer tankarna
på farfar och farmor och småbarnsårens
somrar på Högbonden.
–De var helt suveräna människor, säger han och får en tår i ögonen.

Farmor och farfar, Johanna
och Erik Söderblom.

Fyrsällskapets resa till Märket 24 augusti 2019

Märkets fyrplats
Vi var 18 personer anmälda, och samtliga kom till samlingspunkten i Käringsund efter att Eckerölinjens färja anlänt
från Grisslehamn.
Solen sken och det var relativt svaga
vindar från norr. Vi gick ombord på båtarna som skulle ta oss till Märket, 11
i ena båten med Fredrik Holmgren som
skeppare och 7 i den andra båten med
Wilhelm Holmberg som skeppare.
Fredrik hade redan vid samlingen
berättat att det hade blåst envist från
SV flera dagar, och att det nu var ganska mycket dyning som rullade in mot
Märkets land. Han hade varit ut med en
transport på morgonen, och hade problem att komma i land. Vinden från N
gjorde att det blev ännu lite mer besvärligt att ta sig i land. Detta såg vi själva
när vi kom ut till Märket.
Vi gjorde en sväng med båtarna runt
kobben och kollade såväl de två giparna
på norra sidan, där man normalt brukar
lägga till och på södra sidan där det finns
2 bojar varifrån man blir transporterad
iland med gummibåt. Inget av alternativen fungerade idag. Vi beslutade att vi
inte skulle göra något försök, helt enkelt
av säkerhetsskäl.
Vi vände stävarna mot söder i stället,
och gick mot Signilskär, där vi planerade
att gå i land på ön Enskär, där det har funnits en sjöbevakningsstation, som nu är

flyttad till Åbo. Bemanningen upphörde
2006 och numera arrenderar ett båtsällskap delar av marken och byggnaderna.
Planer finns på ett museum i den
gamla verkstadsbyggnaden, och man är i
slutfasen med att färdigställa ett nybyggt
hus för vindskydd och grillning, där besökarna i gästhamnen vid kyla och blåst
kan få skydd.
Vi fick en guidad tur i hamnen och
närområdet, där man kort berättade om
Enskärs historia och sina egna planer för
framtiden.

Iland på Enskär istället för Märket
Inga sura miner från oss deltagare att besöket på Märket inte kunde genomföras
som planerat, även om vi tyckte det var
tråkigt. Sådan är verkligheten ute mitt i
Ålands hav. Vädret bestämmer om och
vad som kan göras.
Vi fick en mycket trevlig och skön
dag på sjön, med ett intressant och givande besök på Enskär. Fantastiskt av
båtföreningens medlemmar att så spontant ställa upp med guidning och berätta
om Enskär.
Efter 20 minuters båtresa från Enskär
var vi åter i Käringsund och kunde ta oss
till färjeläget för återresa med Eckerölinjen med avgång 18.30 (fi tid). Efter 2 timmar ombord var vi så åter i Grisslehamn.
		

Anders Unosson
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FYRPLATSEN i mina tankar under 20 år
Esbjörn Hillberg

Jag får mycket ofta frågan om vilken fyr jag
tycker mest om i Sverige. Hittills har jag svarat att jag tycker mest om c:a 5-10 olika fyrar. Som ni säkert vet är fyrar mycket olika.
Människor tycker också om olika saker som
tekniken i en fyr, arkitekturen, omgivningarna, människoöden, egna upplevelser på
fyrplatsen, svårigheten att komma dit, det
vackra, det karga, m.m.
			
			

Malören

Foto: Magnus Rietz

Jag tycker dessutom att vissa fyrplatser
är magiska så det kanske är dags för mig
att tala om vilken jag antagligen tycker
mest om och varför. Sedan Svenska Fyrsällskapet startades 1996 har jag och Ulla
med något enda undantag besökt samtliga Sveriges f.d. bemannade fyrplatser
och även hundratals mindre. Många har
vi besökt 3-5 gånger. Vi har hittills aldrig
tröttnat på alla bilresor upp till Haparanda, ner till Smygehuk, ut till Gotland,
på Vänern och Vättern samt i mitt närområde på västkusten. Vi har lärt känna
otroligt många trevliga människor längs
våra vackra kuster. Trots avståndet från
Göteborg kör vi varje år med bil längs
Norrlandskusten från Gästrikland oftast
upp till Haparanda men alltid upp till
Umeå. Vi besöker också de flesta fyröarna
i Norrland.
I år kan vi också fira ett festligt 20 års
jubileum. När vi 1999 var i Haparanda
kontaktade vi bemanningen på Kalix
Lotsstation på Erikören (vid Karlsborgsverken). Vädret var tråkigt med otroligt
10

tät dimma så man såg bara några meter.
Båtmännen skulle åka ut till Malören tidigt måndag morgon 22 juni och fixa något på den lilla fyren Malören Västra. Vi
var välkomna att åka med, men de ville
att vi skulle bo över på lotsstationen natten innan så att vi kunde gå ut tidigt.
Vid 07-tiden måndag morgon kastade vi loss och gick c:a 1,5 timme nästan rätt syd på radar till Malören. C:a 20
m från land såg vi för första gången ön.
Snacka om tjocka. Det var spegelblankt
så vi kunde lägga till på nocken av norrhamnens raserade pir. Landhöjningen
hade gjort hamnen i lagunen på sydsidan, som används sedan 1700-talet, för
grund så Sjöfartsverket (SjöV) byggde
en ny hamn (klar 1960) på öns norra
sida trots varningar från lokalbefolkningen att den skulle förstöras mycket
snabbt av stormar och is.
Norrhamnen raserades av naturen efter ett fåtal år och är nu i stort sett helt
täckt av rullsten och grus från stranden. Vi
promenerade upp till mitten på ön på pro-

Den raserade norrhamnen
Foto: Mats Carlsson-Lénart

menadstigar byggda av bräder och betong
placerade på milliontals av rullstenar. Där
möttes vi av några pensionerade lotsar och
båtmän. Medan vi stod och pratade i dimman utan att knappt se varandra hände ett
under!! Dimman över Malören öppnade
sig och solen strålade ner på hela denna
otroligt vackra rullstenslagunö. Vi njöt av
en varm strålande sol från en klarblå himmel medan ön var omgiven av dimma.
Mitt första intryck var att jag befann mig
på en solig söderhavsatoll isolerad från
resten av världen. Ett under som inte går
att beskriva och vid vårt första besök på
Malören. Vi fick en fantastisk halvdag på
denna unikt vackra plats och gick på upptäcktsfärd överallt medan SjöVs killar jobbade på den västra fyren. En likadan upplevelse återkommer nog aldrig.
På ön finns bl.a. ett 14 m högt kapell
från 1769 (Fiskarekyrkan Printz Carl),
(se omslagets baksida) ett stort hus med
övernattningsrum för lotsarna samt lotsutkikstorn, den första fyren (nuvarande
fyr) som också var den första som byggdes av Nils Gustaf von Heidenstam 2
år efter han blev fyringenjör är 17,5 m
hög och tändes 1 september 1851, fyrbostaden från 1851 har ett tillbyggt torn
vari fyren var placerad 1892 – 1910,
mängder av uthus som generatorrum,
torrtoaletter, förråd samt ett 40-tal äldre
och yngre, mindre hus byggda av fiskare

Malörens fyr
och senare lots-/fyrplatspersonalen och
deras ättlingar. Husen används numera
som sommarhus. Öns första stångmärke uppfördes redan 1725 och år 1832
byggdes en 10 m hög båk.
Som du förstår är det inte så enkelt
att besöka Malören när man bor i Göteborg. Avståndet är c:a 135 mil. Sedan
vet man ju inte heller förrän man är i
Kalix om man verkligen kan komma ut
för sjövägen kräver rätt bra väder. Det
fanns inte heller några båtturer till Malören. Efter vårt magiska besök önskade
vi besöka ön ännu en gång. Fyrsällska-

Fyrbostaden där fyren fanns 1892-1910
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Malörens lots- och fyrsamhälle
pet arrangerade i juni 2010 en 5 dagars
fyrresa mellan Sundsvall och Luleå för
40 medlemmar. Vi tänkte besöka Lungö,
Högbonden, Skagsudde, Holmögadd,
Bergudden, Stora Fjäderägg, Rataskär,
Bjuröklubb, Gåsören, Jävre, Pite-Rönnskär, Stor-Räbben, Rödkallen och som
högtidlig avslutning hade jag lagt in Malören. Jag insåg att vädret kunde stoppa
några besök. Vi kunde ej besöka 3 platser och typiskt nog ej Malören. Det var
så hård sjö att ett par vindrutor på vår
chartrade båt slogs sönder av en kraftig
våg så vi fick vända.
Nästa försök ägde rum 1 juli 2016.
Kalix församling skulle ha kyrkhelg på
Malören inkl. transport ut med en större båt. Ulla och jag körde norrut efter
midsommar, besökte några fyrplatser på
vägen upp. Väntade på båten i bilen en
morgon i regn och blåst under Kalixbron.
Båten kom aldrig. Efter någon väntan fick
vi veta att allt var inställt p.g.a. för hårt väder. 3 försök under 17 år varav ett lyckat.
Man skall aldrig ge upp. År 2017 hörde vi
ryktesvägen att ett par, Hanna och Patrik
i Kalix, hade hyrt Lotshuset på Malören
från Statens Fastighetsverk för att ha ett
vandrarhem där (www.maloren.se) och
även köra båtturer till ön.
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I april 2019 bestämde vi att återigen före
midsommar försöka besöka Malören och
denna gång bo över en natt. Återigen en
chansning, långkörning från Söderhamn
drygt 80 mil längs Norrlandskusten,
medvetna om att det var 20 år sedan vi
lyckades besöka Malören senast. På vägen upp gjorde vi trevliga avvikelser till:
Ratan Södra där Christer visade vilka
framsteg de gjort med den kommande
monteringen av sideralskensspegelapparaten, fika i Umeå hos Tomas som rustar
upp Stora Fjäderägg, återbesök i Haparanda och några andra platser och kompisar. Vi kollade nervöst vädret var dag
under resan. Solen fortsatte att skina och
det blåste inte så mycket så hoppet blev
större och större. Lördag 15 juni lunchtid
parkerade vi i Erikörens småbåtshamn
och kollade om någon båt var på väg in.
Där kom den och i den var Patrik som
vi mötte för första gången. Underbart, vi
satt i båten, återigen på väg till Malören.
Vädret var toppen. En 20 år gammal önskan uppfylld.
Efter en båtfärd på c:a 1,5 tim (17
distansminuter) rundade vi den lilla
västra fyren och gled långsamt in i den
grunda södra hamnen via de två enslinjerna. Vad enormt vacker den låga ön

Den långa södra bryggan
är från sjön med alla sina små röda hus,
det höga kapellet, fyrarna och lotsutkiken samt inga träd. Vi landade längst ut
på den långa unika södra kajen/bryggan.
Hela den vackra ön bredde ut sig och välkomnade oss med alla unika byggnader.
När vi kom in från bryggan stod Ulf
(båtman på SjöVs lotsstation i Luleå och
ägare till ett gammalt hus granne med
Lotsutkiken) på vägen. Han sjöng en serenad och hälsade oss varmt välkomna till
Malören. Denna helg fanns endast vi, värdfamiljen med barn samt Ulf med fru och
barnbarn på ön. Underbart, ingen trängsel
precis. Ett nästan spegelblankt hav, strålande sol och ingen dimma runt ön.
Hanna visade oss runt i det väl upprustade lotshuset och sedan gick vi upp
för trappan till Lotsutkiken (kallad sviten) som vi hade bokat. En vidunderlig
plats med fönster i alla väderstreck, dubbelsäng med sänghimmel etc.
Vi hade lyckats efter 20 år! Sedan
ägnade vi tiden fram till söndag lunch,
när vi åkte in till fastlandet igen åt att
återupptäcka allt på Malören. Ön som
ser ut som en söderhavsatoll med korallrev på södra sidan, utsikt åt alla håll vart
man än tittar, alla vackra unika väderbitna byggnader. Det finns några få albuskar som inte skymmer sikten och inga
träd, lite kortvuxet gräs och sten, sand
och åter sten.
Det var härligt att sova i Lotsutkiken och kunna se ut åt alla håll genom

alla fönster, när man vaknade till ibland
under vår svenska ljusa sommarnatt då
solen knappast går ner. Så underbart att
promenera runt i naturen och se öns alla
vackra byggnader.
Jag inser nu också att denna platta
sand och rullstensö, Malören, som jag
tycker liknar en söderhavsatoll i mjuka
pastellfärger omgiven av ett klarblått
hav, antagligen är Sveriges mest unika
fyr- och lotsplats och otroligt vacker
med allt som finns på ön. Besök den om
du har en chans även om det kan vara
svårt. Du kommer aldrig att ångra dig.
Det blir en upplevelse för livet.
Jag vill även påminna alla berörda myndigheter att mycket på Malören är Statliga
Byggnadsminnen och att våra myndigheter som ägare är ansvariga för underhållet av dessa unika kulturminnen så att de
kan bevaras för kommande generationer.
Jag anser att SjöV har skött 1851 års fyr
väl, Kalix församling har skött kyrkan
mycket väl. Statens Fastighetsverk (SFV)
rustar upp Lotshuset mycket bra. Däremot borde Fortifikationsverket (FortV)
snarast undersöka och påbörja underhåll
av Fyrbostaden från 1851 inkl. dess fyrtorn (fyr 1892-1910). Denna byggnad
borde efter upprustning kunna användas
av vandrarhemmet. Den unika kajen/
bryggan i södra hamnen upprustades c:a
1970 av Domänverket men är i skriande
behov av att nuvarande ägare SFV underhåller den innan den förstörs ännu mer.
Troligtvis behövs även muddringsarbeten
utföras. Några förrådsbyggnader som behöver underhållas ägs antagligen av SjöV
och FortV.
Det är synnerligen viktigt att en plats
som Malören inte står och förfaller då
nästan allt där kan betraktas som unika
kulturminnen.
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Bottenvikens äldsta fyrplats
Mats Carlsson Lénart

Malörens gamla fyr- och
lotsplats ligger mitt i havet
och är en av landets mest
ensliga och säregna platser.
Malören var den första fyren i Sverige
norr om Holmögadd. När den tändes
1851 blev Malören angöringsfyr för
fartyg som skulle till Karlsborg, Salmis,
Nyborg, Töre och andra hamnar mellan
Torne- och Töreälvarnas mynningar.
Sjöfarten i Bottenviken ökade under
första hälften av 1800-talet. Men sjökorten var ofullständiga, utmärkningen
obefintlig och inte heller fanns det några
riktiga lotsar, endast s.k. kända män som
kunde hjälpa skutor från söder att ta sig
in i landets nordligaste hamnar. De kända männen var i regel fiskare med god
kännedom om var man kunde segla men
utan formellt ansvar.
Ibland ledde dessa dåliga förhållanden till skeppsbrott och strandningar.
Ett göteborgsfartyg rände upp på självaste Malören 1835, skutan blev till vrak

men alla i besättningen räddades – alla
utom kaptenen Hjalmar Blomfelth som
vid landkänningen slog sig så illa att han
dog. Kapten Blomfelth har sin sista vila
på Malören.

Kapten Blomfelths grav.
Två år senare, 1837, öppnades en lotsstation på Malören och tio år senare fattade staten beslutet att bygga en fyr på
Malören – den första i Bottenviken.

Vrakdelar efter strandade fartyg.
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Men Malörens historia är förstås längre
än så. Dock inte jättelång för ön Malören
steg upp ur havet så sent som för cirka
1 500 år sen. De goda fiskevattnen kring
ön upptäcktes sedan så småningom av

Interiörbild från Malörens märkliga åttkantiga kapell.
fiskare från Torneå och Karlö, en ö
utanför Uleåborg i norra Österbotten.
På 1600-talet började dessa finska fiskare bygga stugor på ön, där de bodde
under sommarsäsongen. Malören hörde
till Torneå stad som fått stadsprivilegier
1621.
Under andra hälften av 1700-talet
blomstrade strömmingsfisket och det
ska då ha funnits två olika byar (en för
folk från Torneå, en annan för karlöbor) på lilla Malören, bebodda under
sommarhalvåret. Det var också under
”strömmingsperioden” som öns märkliga
kyrka byggdes. De flesta fiskelägen och
sommarfiskelägen längs Bottenhavets
och Bottenvikens kuster hade kapell,
men det var i regel enkla byggnader där
endast ett kors eller en enkel ställning
för kyrkklockan avslöjade att det var
ett kapell. Men på Malören uppfördes
1769-70 en åttkantig kyrka med spira
och spåntak – en inte alls stor men hög
och spektakulär byggnad som inte bara
speglade rikedomen under den tid då
den uppfördes utan också kunde fungera som sjömärke.

En stor förändring i Malörens historia var
när Finland gick från att ha varit en del
av Sverige till att bli ett ryskt storfurstendöme 1809-10. Den nya riksgränsen
drogs i Torneälven. Malören hade hört
till Torneå stad men då ön låg tydligt
väster om älvens mynning hamnade den
på den svenska sidan av gränsen. Fiskarna som hade stugor på och fiskade kring
Malören förlorade, mer eller mindre,
kontakten med sin sommarö som nu låg
i ett annat land.
Ungefär samtidigt avtog strömmingsfisket och sammantaget ledde det till att
Malören som varit så livaktigt, på 181020- och 30-talen var en ganska förbisedd
och outnyttjad ö. Först när lotsstationen
etablerades 1837 började Malörens andra storhetstid så smått. Ungefär samtidigt började fiskare från Kalix upptäcka
Malören och 1835 blev kalixbon Pehr
Bergström hamnfogde på ön. Samme
Bergström skulle senare även utses till
Malörens förste fyrmästare år 1851.
Fyren på Malören ritades av Nils Gustav
von Heidenstam som besökte ön som15

var född i Sundsvall 1815 och sålunda
36 år när han fick fyrvaktarjobbet på
Malören, vilket han behöll i hela 39 år,
ända tills han ”avgick med döden” 1890.
Hamrin bodde under vintrarna i Luleå,
liksom flera andra av de anställda under
Malörens knappa 60-åriga historia som
en bemannad lotsplats.

von Heidenstams förstlingsverk
maren 1850. Den sedermera så berömde
von Heidenstam hade som 27-åring anställts som fyringeniör vid Fyr- och Båkinrättningen år 1849 och Malören var
hans första egna fyr.
Det sexhörniga avsmalnande tornet, som anknyter till den intilliggande
kyrkans stil, var försett med en rovoljelampa med sideralsken, alltså en spegel
som gjorde att fyrens ljus lyste lika starkt
runt hela horisonten.
Fyren byggdes på sommaren 1851
och projektet sysselsatte ett 20-tal personer. Den 1 september samma år startade fyrningen.
Pehr Bergström (1791-1867), den förste
fyrmästaren på Malören, var även en av
öns första kronolotsar. Han var hela 60
år när han utsågs till den nya fyrplatsens
förste chef. I egenskap av både hamnfogde, ålderlots och fyrmästare var han med
all sannolikhet Malörens starke man,
fram till sin död 1867, 76 år gammal.
Förmodligen var det dock fyrvaktaren Erik Hamrin som gjorde det mesta
av jobbet på den nya fyrplatsen. Hamrin
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Kring år 1890 byggdes fyrvaktarnas boningshus om och försågs med ett fyrtorn
som ersatte Heidenstams fina fyr från
1851. Denna nya fyr var bara drygt hälften så hög som den gamla. En populär
uppfattning på Malören är att fyrvaktaren var så gammal och sliten att han inte
längre orkade springa upp och ner i det
18 meter höga tornet och att Lotsverket
därför byggde ett lägre torn i direkt anslutning till fyrpersonalens bostad. Om
det verkligen förhöll sig exakt så skulle
dock behöva noga studeras i arkiven,
men det kan ha varit så att när gamle
fyrvaktaren Hamrin dog 1890 så ersattes
han inte, utan fyrmästaren Jakob Sundqvist fick ensam sköta fyren. Detta kan
ha varit orsaken till att det nya tornet
byggdes på boningshusets gavel.

Den ombyggda fyrmästarbostaden.
1910 var det dags för nästa förändring
då det hypermoderna AGA-ljuset installerades på Malören. Heidenstams gamla
torn togs till heder igen och Malören var
en av de första större fyrplatserna som

Södra hamnens länga träbrygga.

Den av hav och is raserade norra hamnen

moderniserades med gasdrift. Förändringen gjorde också att fyrplatsen avbemannades och att lotsarna i fortsättningen svarade för den tillsyn som fyren
behövde.

1967 drogs lotsstationen på Malören in
och lotsar och båtmän fick sin nya arbetsplats på Erikörens lotsstation vid
Karlsborgsverken i Kalix. Förutom misslyckandet med den nya hamnen så var
framförallt bättre och snabbare lotsbåtar
orsaken till att denna förändring kunde
genomföras.

I mitten av 1900-talet gjordes en del
viktiga satsningar på Malören, inte minst
elektrifieringen av fyr- och lotsplatsen år
1963, som inte var baserad på någon kabel till land utan på ett dieselkraftverk
på ön.
1944 byggdes den idag lätt fallfärdiga södra kajen som fortfarande är den
hamn som används. Denna långa märkliga brygga är i sig ett intressant byggnadsverk och ansluter stilmässigt till
kyrktakets form.
Den relativt stora landhöjningen
och den med denna följande uppgrundningen har alltid varit ett problem för
Malören och därför byggdes en ny hamn
redan 1956-60, nu på nordsidan av ön.
Sjöfartsverket byggde en modern betonganläggning som man trodde skulle
stå pall i många år men projektet blev
ett komplett fiasko, då hamnen byggts
där vågorna bryter som mest och isen
pressar på hårdast. Redan 1961 fanns
skador på den nya hamnen och 1967
fick den överges helt. Idag återstår bara
förvridna betongkolosser i en salig röra
på Malörens norra del.

Malörens fyr började drivas med ett litet vindkraftverk 1986. Idag är Malören
en fritidsö där stugorna fortfarande huvudsakligen ägs av ättlingar till de gamla
lotssläkterna. Malören är en kronoholme,
ägd av Statens Fastighetsverk (SFV) som
även äger den gamla lotsstugan (numera
vandrarhemmet Malören Lodge) medan
Sjöfartsverket äger fyren och Nederkalix
församling kyrkan. Fortifikationsverket
äger bland annat fyrplatsens boningshus
med det gaveltorn där fyren fanns c:a
1890-1910.
Landhöjningen är fortsatt det största problemet på Malören och under 2019 har
vattenståndet varit så lågt att det varit extra svårt att ta sig in i hamnen, till södra
kajen – som ligger längst in i en skyddad
men grund lagun. Om Malören ska överleva som en levande ö även i framtiden
måste något göras åt detta och planer
finns på en muddring – det som drar ut
på tiden är hur denna ska finansieras.
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Solventilen
Göran Sundström

Solventilen placerades högst upp
på fyren för att kunna absorbera
mesta möjliga strålning.

Solventilen med glashuven borttagen. Man
ser två blanka stavar
och mellan dem den
svarta staven. Man
ser också en av tre
stagbultar. Högst upp
differentialskruven.

Solventilens funktion bygger på det faktum att en metallstav förändrar sin längd
proportionellt mot förändrad temperatur. En metallstavs temperatur påverkas dels
av den omgivande lufttemperaturen och dels av strålning. För solventilen är det ljusets strålning som är intressant. Det är ett känt faktum, att ett svart föremål absorberar mer strålningsvärme än ett blankt föremål, som reflekterar bort det mesta av
stråningen. Detta utnyttjas av solventilen genom att en matt svart stav på ett visst
sätt är ihopkopplad med tre blanka stavar. Den skillnad i längdutvidgning mellan
den svarta staven och de blanka utnyttjas för att stänga av och släppa på gasen.

Hävarmen med ventilplatta upphängd på två dubbar. Fjädern till
höger vippar upp ventilplattan då den svarta stavens tryck minskar.
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Solventilhuset med det gastäta membranet.

Solventilhuset med membranet borttaget.
Man ser nu hävarmen.

Det fysikaliska begreppet längdutvidgningskoefficient för koppar är 16,2 x 10-6 innebär, att stavarna, som är av koppar och vars längd är 200 mm, vid en temperaturhöjning på en grad kommer att förlängas 0,0032 mm. Om både den svarta och de
blanka stavarna utsätts för ljusets strålning, och den svarta då blir 1 grad varmare än
de blanka, kommer skillnaden i längd att vara just 0,0032 mm. Denna rörelse påverkar en hävarm, som är upphängd på 2 dubbar. I ena änden finns en plan platta, som
då hävarmen trycks ned av den svarta stavens nedre dubb, tätar mot ett munstycke
och förhindrar gasen att strömma ut till klippapparaten. Avståndet mellan plattans
centrum och upphängningsdubbarna är 44 mm och avståndet mellan plattan och
den punkt där den svarta staven trycker är 42 mm. Det är alltså en skillnad på 2 mm,
vilket innebär en utväxling av rörelsen 22 gånger.
En mulen dag utan solsken ger en längdskillnad på 0,0016 mm vilket motsvarar en
temperaturskillnad på 0,5 grad och räcker för att solventilen ska stänga gasflödet.
Egna försök visar, att totalt mörker och starkt solljus ger en längdskillnad mellan
stavarna på 0,02 mm.
Omgivningstemperaturen kan i extrema fall mellan en vinterdag och en varm sommardag skilja på 50 grader, vilket ger en förlängning av stavarna på 0,16 mm. De
blanka stavarna är fästade med fjäderkraft mot ventilhuset, och den svarta staven är
upphängd i de blanka stavarnas överdel. Stavarna, som är av samma material, kommer p.g.a. omgivningstemperaturen att förlänga sig lika mycket och endast uppåt.
Den enda rörelsen nedåt är alltså den svarta staven och då endast p.g.a. temperaturskillnaden mellan den svarta och de blanka stavarna.
Eftersom skillnad i längd varierar mellan 0,0016 mm en mulen dag och 0,02 mm vid
starkt solsken, kompenseras den extra förlängningen av att den svarta stavens dubb
trycker mot en fjäder. För att fyren skall tändas, då solventilen släpper fram gasen,
måste alltid pilotlågan brinna.
Gasen leds från regulatorn genom anslutningen under solventilhuset (se sista bilden
till höger) och fyller hela utrymmet. Den svarta staven påverkar hävarmen via ett
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Bilden till vänster: Svarta staven i genomskärning. Den nedre fjädern kompenserar för

förlängning vid starkt solljus.

Bilden till höger: Solventilhuset i genomskärning.

gastätt membran, som hindrar gasen att läcka ut uppåt. Om den svarta staven inte
trycker på hävarmen, och plattan inte tätar mot munstycket, passerar gasen ut där
och genom anslutningen (se övre skissen på sista bilden) och upp till klippapparaten.
Öppnings- och stängningsläge måste justeras både i fabrik och vid installation ute
på fyrplatsen. Därför finns längst uppe på solventilen en s.k. differentialskruv bestående av ett hus med en invändig gänga. Däri sitter en hylsa med utvändig gänga
passande i huset och en invändig gänga med en stigning, som är 0,05 mm mindre än
den utvändiga. I hylsans invändiga gänga finns en skruv, som i sin nedre ända har ett
dubbhål för den svarta stavens övre dubb. Skruven är låst med ett stift i ett spår, vilket
förhindrar skruven att vrida sig. Den kan alltså endast röra sig uppåt eller nedåt. Med
ett medföljande verktyg kan man nu vrida hylsan, varvid skruven med dubbhålet
och alltså även den svarta staven förflyttas uppåt eller nedåt och p.g.a. skillnaden i
gängstigningen endast 0,05 mm per varv. Genom att skruva bort den översta spetsen
på solventilen kom man nu åt differentialskruven med verktyget och kunde justera
den svarta staven så att den öppnade vid rådande ljusförhållande.
Den 30/11 i år är Gustaf Daléns 150-årsdag och det kommer Stockholms Hamnar
att fira genom att återtända klippapparaten i Fyren Libertus i ögruppen Fjäderholmarna. Det var klippapparaten i kombination med solventilen, som resulterade i, att
Gustaf Dalén fick nobelpriset i fysik år 1912.

20

Den ståtliga fyren Lange Nelle
vid den belgiska Nordsjökusten
Ulf Wade Andersson

I samband med en resa i den flamländska
regionen i Belgien besökte jag fyren Lange
Nelle. Efter ett par dagar i den charmiga
medeltidsstaden Brygge tog jag tåget till
Oostende vid Nordsjökusten, en tågresa
på endast 15 minuter.
Sommartid är Oostende ett mycket populärt besöksmål eftersom här finns ett flertal
mycket attraktiva havsbad. Efter en kort promenad genom staden gick jag till North
Sea Aquarium där turbåten Roger Raveel avgår till en halvö på andra sidan hamnen.
På halvön ute vid Nordsjökusten står den ståtliga fyren, Lange Nelle. Nelle är en av få
fyrar som fortfarande är i funktion längs den belgiska kusten. Den första fyren stod här
redan år 1771, men den nuvarande som är 59 meter hög tändes första gången år 1949.
Fyren målades med blå vågor år 1994 och det har blivit Lange Nelles utmärkande
kännetecken. Tyvärr är Nelle inte öppen för allmänheten så jag fick nöja med att ta
några bilder och beskåda fyren från utsidan.

I väntan på turbåten frågade jag några fiskare som just kommit iland med dagens
fångst om tips på en bra fiskrestaurang. Jag blev rekommenderad att gå till Apero Fish
Palace. En fiskmarknad med restaurang där jag kunde välja mellan havets alla frukter.
Jag åt en välsmakande spätta. Jättegod!!
En bra avslutning på en trevlig rundresa i Flandern.
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Grönskärs fyr efter senaste renoveringen
Anna Björkman, Skärgårdsstiftelsen (text) Anders Drakes och Krister Berggren (foto)

Öster om Sandhamn ligger ön
Grönskär. Har du varit där? Kanske
har du försökt några gånger men
hindrats av rådande vindar. Det
gäller att hitta rätt sommardag och
rätt båt som möjliggör ett besök.

Grönskärs fyr baserad på laserskanning.
Grönskärs fyr ”Östersjöns drottning”
ritades av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz och uppfördes 1770. Redan 14
år senare byggdes hon på ytterligare
till sina nuvarande 23,2 meter. Under
1960-talet släcktes hon ned och ersattes med Revengegrundets fyr. I mitten
av 1980-talet tog Skärgårdsstiftelsen
över ansvaret och 1993-94 renoverades
drottningen. Ett tjock lager av sprutbetong eller cementputs togs bort och den

vackra stenfasaden frilades. Efter att hon
varir släckt i 40 år tändes hon på nytt,
hösten 2000.
Fyrar utsätts som bekant, mer än de
flesta andra byggnader, av hårt väder och
vind och 2016 var det dags för en renovering igen. Denna utfördes i två etapper åren 2016 och 2017.
I första etappen gjordes framförallt
arbeten med fasadens fogar. Fogbruket
som innehåller kalk, bränd alunskiffer

Fyren 1991 innan den utvändiga putsen togs bort.

Material för renoveringen tas i land.
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och tryckte ut mässingslisten, vilket fick
glasen att spricka. Därför plockades alla
glas ut så att gjutjärnsstommen kunde
rengöras och rostskyddas. De gamla
mässingsskruvarna gick av när de drogs
ut och nya, i rostskyddad aluminium,
med samma mått, tillverkades.
Inne i fyren knackades rester av gammal puts ner och ersattes med ny, s.k.
offerputs. Äldre byggnader av den här
typen, i utsatta lägen, drabbas av nedbrytning i murverket p.g.a. t ex saltvittring, orsakad av fuktvandring. Offerputsen läggs på för att hindra nedbrytning
av väggen bakom. - Eftersom offerputs
är en svag och porös puts släpper den
lätt igenom fukt och fungerar mer eller mindre som ett läskpapper, förklarar
Arbete med fasadens fogar.
och sand kompletterades utvändigt vid
fasadens granit- och roslagssandsten.
De rostiga ankarjärnen rostskyddades
och målades. Porten som var rötskadad
reparerades. Taklanterninen, fönster,
balkongräcke och dörrar tvättades och
målades. Kondensvattenrören i lanterninen rensades så att kondensvattnet ska
dräneras ut och det vackra smidesräcket
i övre delen av tornet reparerades.
Entreprenören Puts & Plattsättnings
murare och målare gjorde ett stort jobb
på fyrkroppen under flera månader. När
de spruckna glasen skulle bytas ut visade
det sig vara mer jobb än man först räknat med. Stommen i gjutjärn var rostig

Ankarjärnen rostbefriades och målades.

Inget jobb för en höjdrädd.
projektets byggkonsult Krister Berggren.
Namnet har offerputsen fått eftersom
den ’offras’ genom att ta skador av fukt
och saltutfällningar så att det bakomliggande murverket sparas. Allteftersom
den vittrar sönder eller slits ner måste
ett nytt lager puts på. Det är dock svårt
att förutspå hur länge skyddet håller, klimatet inne i en fyr är inte sällan extremt
när det kommer till fukt på sommaren
och kyla på vintern.
Under den andra etappen renoverades fyrens lanternin med stomme av
mässing och järn samt de tjocka glasfönsterna. Även tätskikt utanför lanterninen och på balkongen gjordes om.

23

Utsikt från Grönskärs lanternin.
Grönskärs fyr tycks alltid ha haft problem med fukt och nu, tre år efter renoveringen ser vi att det behövs nya
åtgärder invändigt. Tillsynsman Anders
Södergren berättar att han sopar fyren
invändigt, både väggar och golv. Det är
saltkristaller blandat med puts som faller
ner. Så här är det med byggnadsvård, det
blir aldrig klart helt enkelt, och det finns
sällan en enkel lösning. Det kommer alltid att behövas översyn och underhåll
här och olika väder påverkar materialen
i fyren på olika sätt.
Skärgårdsstiftelsen, som ägare av
Grönskärs fyr, har ett stort ansvar för
byggnadsminnet som fyren utgör. - Vi
har bevarat och vårdat fyren i många år
och kommer fortsätta med det. Just nu
undersöker vi hur putsen beter sig invändigt. Genom att mäta klimatet inne
i fyren samt reglera ventilationen lär vi
oss mer om vad som passar Östersjöns
drottning. Skärgårdsstiftelsen är i skrivande stund i full gång med att lägga
budget för kommande år och kan i dagsläget inte säga om en ny invändig putsning blir av redan 2020.
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Det som en gång var en gamla vedeller stenkolseldad fyr blinkar numera
året om med en soldriven ledlampa, i
grönt (LFl G 10s). Har du varit på Grönskär längtar du säkert tillbaka, har du
inte varit där än så ge inte upp. Plötsligt
ligger vinden rätt och du får möjlighet
att besöka en Drottning.

Inne i fyren
knackades
gammal puts
ner.

Första fyren med hiss
Gunnar Boman

Den vackra fyren i Olinda
Brasiliens första fyr med invändig hiss
byggdes 1941 i staden Olinda som ligger i delstaten Pernambuco. När vi väl
kom dit, visade det sig att den elektriska
hissen i första hand varit avsedd för att
transportera tunga acetylengastuber upp
i det höga tornet. Fyrvaktaren som demonstrerade fyren för oss, berättade att
numera var den fastrostad, så vi fick gå
många trappsteg upp till lanterninen på
42 m höjd över marken. Utsikten var
härlig – åt norr och väster en stor park.
Vid dess norra kant såg vi f.d. Convento
(klostret) da Conceiçâo, byggt 1585, där
vi skulle tillbringa natten. Åt öster det
grunduppfyllda havet och vid strandkanten resterna av den första fyren från
1872.
Den ”nya” fyren förlades till toppen
av kullen Serapião, där den nu står, omgiven av en vit mur och innanför den
bostäder för två fyrvaktare med familjer.
Åt söder såg vi först ytterligare ett kloster, den stora kyrkan São Sebastião och

på andra sidan vattnet den större staden
Recife med sin ursprungliga fyr.
På vanligt sätt i Brasilien hade vi i
god tid per mejl ansökt om tillstånd att
få besöka fyrarna i Olinda och Recife.
Svaret var att vi var välkomna till fyren
i Olinda men tyvärr inte till fyren i Recife ”av säkerhetsskäl”. Vi tog oss dock
till det stora torget vid Marco Zero mitt
i Recife för att med liten båt ta oss ut på
det långa rev som skyddar stadens hamn.
Där finns en modern skulpturpark, ritad
av den berömde lokale konstnären Francisco Brennand, med en jättelik fallos i
mitten. Efter att ha inspekterat den skulle vi återvända till staden, men på återvägen fick jag infallet att fråga skepparen
om han kunde göra en kort avvikelse för
att vi skulle kunna få se fyren ”Recife”
(från 1822, en av Brasiliens äldsta) på
nära håll. Vi kom nära och kunde se att
fyren tyvärr var i mycket dåligt skick så
vi tordes inte gå i land.

Den något bedagade fyren i Recife
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Projekt Fyrar i Skärgårdsskolorna
Maria Elsby
Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) har ett nätverk för skärgårdsskolor där man
varje läsår har nya projekt med olika teman. Efter förra årets stora bokprojekt
”Skärgårdsbarnens geografibok” tog man sig nu an fyrarna. Det var tolv skolor som
arbetade med Fyrprojektet på olika sätt. Tanken var att SRF då arbetet avslutats
skulle samla elevernas arbeten i en gemensam affisch.
Initiativet till projektet kom från en av lärarna i Uranienborgsskolan på ön Ven.
Fyra av elevernas konstverk därifrån ser du här.

Man arbetade med fyrarna på flera sätt och skolorna har fått in fyrtemat i många
olika sammanhang och i vissa fall i alla skolämnen. Arbetena har också visats på
utställningar i skolorna och vid andra evenemang i bygden samt på biblioteken.
Under sommaren har det pågått en utställning från skolan på Ven om ”Hakens fyr och
fiskar i Öresund” på Landskrona bibliotek.
Svenska Fyrsällskapet har bidragit till projektet genom att förse alla de deltagande
skolorna med vår medlemstidning Blänket och Fyrhandboken. Gåvorna blev mycket
uppskattade och ökade intresset för fyrar. Kanske får vi därigenom så småningom nya
medlemmar i vår förening som vill arbeta för att bevara vårt maritima kulturarv som
fyrarna är en del av.
Eleverna har besökt fyrar och studerat dem på olika sätt och en del har fått besök
av personer som kunnat berätta om livet på fyrplatserna. Man har byggt fyrar, målat
fyrar med olika teknik och det hela har resulterat i omstående affisch med ritningar
från de 12 skolorna.
Vid årets nätverksträff i maj kunde de närvarande skolorna berätta om hur man
hade arbetat med projektet. SRF har haft en blogg och en facebookgrupp där skolorna
rapporterat under arbetets gång och därigenom inspirerat varandra.
Skolor utmed kusterna och på öar som vill komma med i ”Nätverket för
skärgårdsskolor” är välkomna att kontakta Skärgårdarnas Riksförbund på mail
info@skargardarna.se säger Eva Widlund aktiv i ”Skärgårdsskolor i nätverk”.
Texten är till vissa delar hämtad ur ”Vi skärgårdsbor”, tidningen från Skärgårdarnas
Riksförbund, Nr 2 2019 och skriven av Eva Widlund.
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Fyraffisch sammanställd av teckningar från de 12 skolor som deltog i ”Fyrprojektet”
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Fyrar i Finland
Birgitta Grane

Fyrön TANKAR i Finland har
jag i flera år haft lust att besöka.
Namnet lockade och sög tag i
mig. Varför heter en ö Tankar?
Nu vet jag det, men innan jag
berättar mer ska jag ta det från
början.
En vacker kväll i början av juli 2018 reste jag med Viking Line till Åbo i sällskap
med min goda vän Per. Sommarkvällen
var varm och så där obeskrivligt vacker
när båten tog oss fram genom Stockholms skärgård och ut på Ålands hav. Vi
hade planerat en veckas vistelse i Finland och jag såg fram emot att komma
till två fyröar samt besöka två världsarv,
Kvarken och Gamla Raumo.
Vi anlände till Åbo tidigt på morgonen och började köra norrut mot Raumo (Rauma på finska). Vårt första stopp
var Poroholma camping, strax utanför
Raumo. Där fanns det gratis bilparkering och efter ett par timmars väntan
så kunde vi gå ombord på Linnea som
skulle ta oss till vår första fyrö, Kylmäpihjala. (Har inte sett något svenskt namn
på ön men med en rak översättning blir

Inloppet till Kylmäpihjalas gästhamn.
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Vi lämnar Stockholm i solnedgången.
det ”kall rönn”.) Efter 45 minuter var vi
framme och la till i en hamn som nog
måste vara en av de mest trygga och
skyddade som finns så långt ut i skärgården. Hamnen är inte naturlig utan
konstgjord och numera gästhamn för fritidsbåtar. (I ett You tube klipp från 2016
går det att se hamnen och ön: ”Sailing to
Kylmäpihjala island”).
Redan på långt håll hade vi sett fyren
som reser sig 36 m ö havet och i rött och
vitt tegel och verkligen dominerar den
lilla ön. En ö som mest består av klippor
och vars största längd är 500 m. Fyren är
byggd som en kombinerad fyr- och lotsstation och blev klar 1953. Den byggdes
som ett sysselsättningsarbete av murare,
timmermän och hantlangare som några
år tidigare återvänt hem efter kriget. När
fyren var klar ersatte den fyrskeppsstationen Relandersgrund och 12 lotsar, 8
kutterförare och 2 fyrvaktare intog sin
plats på ön. 1999 avbemannandes både
fyren och lotsstationen.
Kylmäpihjala är en av få fyrar i Finland där det går att bo i själva fyren. Det
finns 12 våningar och 15 rum, alla med
havsutsikt. På nionde våningen finns en
”utsiktsbalkong” och där uppe är det en
vidunderlig utsikt över hav och skärgård.

Kvällssolens sista strålar över den
röd-vita fyren på Kylmäpihjala.
Det ger en mäktig känsla att bo i en fyr
och det räcker faktiskt som enda skäl till
att besöka Kylmäpihjala, tycker jag.
Sammanbyggd med fyren ligger restaurang och bastu, det var tidigare boningshus för lots-och fyrpersonal. Restaurangen är trevlig. Inredningen skapar
en skön skärgårdskänsla och maten är
känd för att vara i toppklass. Vilket vi
verkligen kan hålla med om. Ön är som
sagt, mycket liten och för att freda fåglarna fick vi inte vandra överallt. Så vi
övade oss i att ”bara vara” och lyssna på
vinden, vågorna och fåglarna. Kvällen
bjöd på en helt magnifik solnedgång.
Fyren kläddes i ett gyllene skimmer och
fastän solen försvann ner i havet var natten ändå ljus. Nöjda över vår dag somnade vi sedan till skri av måsar, trut och
tärnor.
Nästa dag tog vi båten tillbaka till fastlandet och fortsatte vår resa norrut. Kom
fram till Vasa på kvällen. Dagen därpå
använde vi till att få en liten inblick i
världsarvet Kvarken. Kvarken bildar ett
världsarv tillsamman med Höga kus-

ten och är den plats där det bäst går att
uppleva landhöjningsfenomenet. Landhöjningen är här den högsta i världen,
8 mm/år, vilket betyder att om landhöjningen fortsätter i samma takt så kommer det att om ungefär 2000 år bildas
en landförbindelse till Sverige. Kvarken
ska förstås helst upplevas i en båt så man
kan ta sig runt bland alla öar och det går
många kryssningsturer under sommaren.
Vi prioriterade inte det den här gången
utan nöjde oss med att gå en naturstig,
ta en fika i Svedjehamn som ligger mitt
i världsarvet och gå upp i utsiktstornet
Saltkaret. Svedjehamn är startpunkt för
postrodden mellan Björkö och Holmön
som arrangeras årligen till minne av
den tid då bönderna enligt påbud från
kungen skulle ”föra resande och post
över Kvarken”. Från utsiktstornet fick vi
en fin vy över Kvarken och en engagerad
guide berättade om världsarvet. Och på
väg dit och tillbaka så körde vi över Replotbron som är den längsta i Finland.
Efter två nätter i Vasa var vi ivriga att
komma iväg till vår andra fyr på denna
resa. Vi hade nu 242 km att köra till Karleby (Kokkola på finska). Vägen var rak,
mest skog runtomkring och lite trafik.
Båten till Tankar, M/S Jenny, avgick från
Karleby Havspark och tog 90 minuter.
Vi kom fram lagom för att äta lunch och
det gjorde vi på det trivsamma Café Tankar. Sedan var vi beredda att utforska ön
vi kommit till.

Tankars hamn med fyren i bakgrunden.
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Ön Tankar är
ett
fiskeläge
som i flera århundraden
erbjudit skydd
åt fiskare och
säljägare. Det
är känt för
strömmingsfiske
sedan
1500-talet
och fiskarkojor har funnits
på ön sedan
1700-talet. Från många närliggande öar
kom man dit och fiskade, även bönder
från fastlandet. Möjligtvis var det så att
tvister uppstod om rätten till fiske. I alla
fall så fastslog Häradsrätten är 1731 att
var och en hade rätt till husbehovsfiske
”det bästa han kan och förmår”.
Sälfångsten på Tankar härstammar
från 1330-talet. Det finns ett sälmuseum
på ön där det bl.a. visas sälfångstredskap
och en fälbåt. (Fälbåt betyder färdbåt enligt gammal svensk dialekt i Österbotten.)
Och nu till namnet Tankar. Det tidigaste namn på ön som förekommer är
Klippan. Senare benämndes ön Tankokari, på svenska Stångskär. Det i sin tur
syftade på ett gammalt sjömärke som i tiderna funnits på ön, ett stenkummel med
en lång stång och en tunna som toppmärke. Tankar härleds alltså till namnet Tankokari. Så var det med det. Inte alls något
om att här ute till havs på en liten ö kan
tankarna få flyta fritt eller att här finner
du lugn och ro för dina tankar.
Skärgården utanför Tankar är full av
små och stora grund och bränningar och
förutom kumlet så fanns det förr också
ett s.k. ”lysanhus”. Det var en liten stuga
med eldstad inuti och fönster mot havet.
Med hjälp av eldskenet kunde sjöfararna
hitta rätt. Fiskarna på ön skötte om elden. Behovet av en ordentlig fyr ökade
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Tankars kyrka

och i oktober år 1889 tändes fyren för
första gången. Den elektrifierades år
1961 och då fördubblades ljusstyrkan
till 27,5 sjömil (tidigare 13) och därmed
blev den en av Finlands ljusstarkaste fyrar. En spiraltrappa med 122 trappsteg
leder upp i fyren men för säkerhets skull
får man inte komma upp till högsta delen av fyren. Guidade turer finns på helgerna, sommartid.
Tankar har sin egen kyrka, från 1754.
Den byggdes för att fiskarna inte skulle
behöva färdas in till fastlandet för söndagens obligatoriska gudstjänst. Om det
inte vore för det vita korset skulle det
utvändigt vara svårt förstå att det är en
kyrka. Invändigt finns flera mycket gamla målningar och i bänkarna finns det
inristade bomärken för att alla hade sin
bestämda plats i kyrkan.
Att vistas på Tankar känns lite som
att förflyttas tillbaka i tiden ett par hundra år. Det är ett myller av små, lutande
gråa stugor där fiskarna bodde. Ett av husen kallas för Sjöbloms bastu och är från
1768. Det som också är mycket iögon-

fallande är alla gamla, oftast lite sneda
bryggor. Ändå var de långt fler på 1800
talet, omkring ett 60-tal. Husen används
fortfarande och att det är liv och rörelse
bland stugorna gör att det är lättare att
föreställa sig hur det var förr i tiden.
Fyrbostäderna har en annan karaktär, de är målade och också större och
ligger som en liten by för sig i närheten
av fyren. I fyrmästarens hus går det att
övernatta, samt i lotsbyggnaden.
Vi bodde i den gamla lotsbyggnaden
som numera kallas för Tankar Inn, i ett
enkelt dubbelrum, med dusch och toalett i korridoren. Där finns ett välutrustat kök, gemensamt sällskapsrum samt
förstås bastu. Sällskapsrummet har en
altan som vetter ut mot havet och där
är det lätt att fastna i en av stolarna och
bara sitta och njuta. När vinden kylde
lite på kvällen värmde vi oss med varsin
pläd och ett glas whiskey. En helt oförglömlig solnedgång fick vi vara med om
också på Tankar. Och visst, tankarna fick
verkligen möjlighet att slå sig till ro allteftersom kvällen gick mot midnatt och
tystnaden bredde ut sig över ön.
Nästa dag var det dags att vända söderut. Från Tankar tog vi båten tillbaka till
Karleby och kom fram sent på kvällen
till Raumo. Nästa dag vandrade vi runt
i den mycket idylliska Gamla staden
som är Nordens största trästadsområde
och finns med på Unecos världsarvslista.
Smala kullerstensgator slingrar sig fram

Gamla staden i Raumo med sina trähus.

och vi beundrade och förundrades över
de mestadels pastellfärgade trähusen
med spetsgardiner i fönstren, skvallerspeglar och porslinshundar som vaktar i
fönstren. Det sägs att sjömännens porslinshundar sattes med ansiktena vänt
inåt mot rummet då herrn i huset var
hemma och när sjömannen for iväg till
havs vändes nosarna utåt. I Raumobornas ådror flyter det salt blod och det sägs
också att när en Raumo-bo möter en annan på torget så är inte frågan som ställs
om den andra har en båt utan hurudan
båt den andre har. Så vad passade bättre
än att avsluta dagen med att besöka Sjöfartsmuseet innan vi lämnade Raumo
för att köra till Åbo och sedan ta båten
tillbaka Stockholm.

Isbrytaren Tarmo.
Och som en fin avslutning på resan fick
jag uppleva minnen från barndomen. På
museet i en monter fanns en modell av
isbrytaren Tarmo som min pappa arbetade på när jag var liten. Jag minns att
Tarmo ofta bröt is i Bottniska viken och
säkert stod han många gånger på däck
och såg hur fyrarna Kylmäpihjala och
Tankar blinkade i mörkret.
Vi hade bokat rum och båtresa i förväg,
vilket rekommenderas under sommartid. Kylmäpihjala har hemsida med info
på finska och engelska, Tankar har info
på svenska.
www.kylmäpihjala.com
www.kokkola.fi/tankar
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Rapport från Internationella fyrhelgen 2019
I år har vi haft två fyrhelger, en i början och en i slutet av augusti. Vädret varierade
under de två helgerna men generellt kan man säga att den första helgen bjöd på svaga
vindar och regnfritt. Helgen i slutet stördes av en frontpassage där vi hade regn och
blåst under lördagen på Västkusten medan samma väder nådde Norrland på söndagen. Årets besökssiffra blev 17903, vilket är den bästa siffran någonsin. Detta kan
naturligtvis delvis förklaras genom att Kullen var öppen igen efter renoveringen. 65
fyrar hade öppet, varav 33 i början på aug och 39 i slutet. Några av dem hade öppet
båda helgerna, vilket gör att summan blir större än antalet öppna fyrar.
Nedan hämtar jag några axplock från de aktiviteter som har rapporterats. På Gåsören,
liksom på Grynge, tände man sina fyrar när det började skymma, det är ju i det ljuset
som en fyr skall verka. På Bråten var Kungsbacka radioamatörer på plats och kopplade upp både långvåg och kortvåg. De fick inte så många napp, men var jättenöjda
ändå. På Falsterbo hade man många aktiviteter som gjorde besökarna fikasugna. Ett
högt berg av 300 kanelbullar jämnades med marken. På Bjuröklubb bjöds besökarna
på ett föredrag om förlisningar i Bottenviken. Det har under åren varit en hel del dramatik längs den norra norrlandskusten. Hälsinglands båtförbund ordnade en båtutflykt till Agö på fyrdagen, vilket var uppskattat. Till Nidingen och Lungö kom några
med kajak resp. kanot för att delta i fyrdagen.
Besökssiffrorna, ordnat efter antalet besökare, blev: Kullen 6947, Mariestads fyrar
3000, Finngrundets fyrskepp 750, Falsterbo 425, Malmö 409, Ölands Norra Udde
385, Morups Tånge 384, Bönan 382, Bjuröklubb 324, Segerstad 299, Hanö 212,
Ystad 210, Söderarm 174, Jävre 169, Hållö 164, Harnäsudde 163, Djursten 154, Tylö
153, Nordkoster 132, Storjungfrun 125, Hästholmen 120, Almagrundets fyrskepp
115, Ursholmen 115, Måseskär 110, Häradskär 104, Smygehuk 100, Huvudskär 88,
Rataskär 88, Fårö 86, Örskär 84, Hoburg 83, När 83, Arholma Båk 80, Garpen 80,
Grynge ensfyrar 80, Stavik 80, Stenkyrkehuk fyr 78, Snurran Bohus Malmön 75,
Arkö Båk 70, Svenska Högarna 70, Hallands Väderö 69, Nidingen 69, Vanäs Udde
69, Bråten 66, Dalénmuseet 64, Brämön 62, Sandhammaren 61, Hammarö Skage 55,
Lungö 52, Ulebergshamn 51, Bungeör 50, Grönskär 48, Björn 46, Landsort 45, Gåsören 43, Agö 39, Stora Fjäderägg 37, Vinga 34, Bergudden 32, Ingrunden/Utgrunden
31, Östergarnsholm 30, Utklippan 30, Limö 28, Gotska Sandön 25, Väderöbod 17.
Svenska Fyrsällskapet vill framföra sitt varma tack till alla de människor som på ett
eller annat sätt varit inblandade i att genomföra fyrdagarna och till Sjöfartsverket
som tillåtit att fyrarna har öppnats. Bland de föreningar som har hjälpt till finns lokala
fyrföreningar, hembygdsföreningar, båtsällskap, kanotföreningar och syföreningar. Ett
stort tack även till dessa. Vi är mycket glada för det arbete som har lagts ned då
det sprider ett fyrintresse och en fyrkunskap som ökar möjligheterna till att bevara
fyrarna. Samtidigt med fyrkunskap sprids även kunskap om övrig sjöfart genom fyrdagarna, vilket är viktigt då Sverige är en gammal sjöfararnation.
Tack till er alla och hör gärna av er till Svenska Fyrsällskapet.
Hälsningar, Tommy Öberg, e-post: fyrdagen@fyr.org, tel 070 54 84 302
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Samarbete över gränserna

Vid olika tillfällen har det skrivits att det inte sker något samarbete mellan svenska
fyrföreningar och fyrföreningar i andra länder.
2016 anordnade Sjöhistoriska museet en fyrkonferens i Helsingborg. Där knöts
kontakt mellan Nakkehoved Fyrlaug, Gilleleje och Hanö Fyrförening.
Nakkehoved Fyrlaug bildades 2006 och Hanö fyrförening bildades 2015.
Vi arbetar under olika förutsättningar, men har mycket att lära av varandra.
Samarbetet består av informationsutbyte, studiebesök, fri entré för medlemmar i
båda fyrarna m.m.
Det är viktigt att fyrarnas position som kulturbärare och navigationshjälpmedel stärks.
I en globaliserad värld är det därför väsentligt med samarbete över nationsgränserna
och detta bör utvecklas.
Danmark och Sverige har en lång
tradition av samarbete inom olika
områden. Därför är det naturligt att
även detta sker mellan fyrföreningarna.

Else Djurhuus, Nakkehoved Fyrlaug
Marianne Holm, Hanö Fyrförening
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Från vippfyr till GPS
Allan Pettersson
Idag navigerar vi lätt och rätt med hjälp av GPS, men hur gjorde man förr?
I några artiklar kommer jag att berätta om ett projekt där vi genom EUfinansiering fått möjlighet att bevara olika anordningar, som tidigare hjälpt
oss att navigera och säkert komma hem till den trygga hamnen.

Hur projektet kom till

Utanför kusten vid Rone socken på sydöstra Gotland finns det ett antal öar och
skär. Här har flera fartyg gått på grund och även gått under. På Austergrund, den
nordligaste sten/sandbanken 2 sjömil öster om Ronehamn, finns det kummel som är
upphovet till detta projekt.
Jag har varit husbehovsfiskare vid Tomtbods fiskeläge på sydöstra Gotland sedan
1960-talet. För mig är Austergrund kummel, eller Austargrundskällingi som vi säger
här på Gotland, ett viktigt märke för att hålla koll på var jag är på sjön. I början av
1990-talet monterade Sjöfartsverket ner de stora trätavlor som satt på toppen av
kumlet och dessa har vi som fiskar och färdas här på vattnen utanför Tomtbod och
Ronehamn saknat.
För några år sedan var vi några som började undersöka möjligheterna att återställa
de saknade tavlorna. Vi tog under våren 2016 kontakt med Sjöfartsverket, som
äger kumlet, och fick bl.a. en ritning från 1914 som visar hur kumlet såg ut. Jan
Ströberg, ordförande i Fyrtillsyn Gotland och tidigare anställd vid Sjöfartsverket,
berättade att han varit med om nedmonteringen av trätavlorna och att det skulle
finnas kvar järn på toppen av kumlet för att fästa upp nya tavlor på. Efter alla
positiva besked lastade vi stegar i en båt och åkte ut för att se hur kumlet kunde
återställas. På plats konstaterade vi att resterna av de gamla järnen var alldeles för
dåliga att använda. Det behövdes en helt ny konstruktion vilket skulle kosta en hel
del pengar. Vidare konstaterade vi att det är högt upp till toppen på kumlet och att
trätavlorna är JÄTTESTORA. Missmodiga lade vi då ner våra planer.
Våren 2018 hör Jan Ströberg av sig till Tomtbods fiskeläge om att Tomtbods kummel är i behov av renovering med ny puts och målning. Kumlet överläts 1995 från
Sjöfartsverket till Föreningen Tomtbods fiskeläge. Kumlet ligger otillgängligt till på
stranden mellan Tomtbod och Hus fiskeläge norr om Ronehamn. Eftersom det är ett
stort arbete att renovera kumlet såg inte de ideella krafterna vid Tomtbod, som hade
en stor renovering av bryggan där på gång, att de kunde ta sig an det. Kontakt togs
med Hus fiskeläge om de kunde hjälpa till, men de hade också fullt upp eftersom en
av deras lysarstänger blåst ner under vintern.
Nu fick vi tanken om att söka pengar för att få flera renoveringar genomförda, utan
att belasta föreningarna ekonomiskt eller med för mycket ideellt arbete. Föreningen
Leader Gute hanterar medel för landsbygdsutveckling på Gotland. Genom EU:s
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Havs och Fiskerifond och där såg vi möjligheten att få ekonomiskt stöd från insatsområdet ”Bevarande av fiskets kulturhistoriska miljöer”. Eftersom det vi ville göra både
handlade om handelssjöfarten och fisket så kom tanken om att även återuppföra den
vippfyr som fanns vid Tomtbods fiskeläge fram till 1874.

Sjökort med de aktuella objekten markerade med röd pil.
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Vi fyllde på projektplanen med efterforskning och dokumentation om vad ändamålet och funktionen varit för kumlen och fiskefyrarna. All denna kunskap ville vi även
använda för informationstavlor vid Ålarve naturreservat. Området är handikappanpassat och beläget strax söder om Ronehamn, varifrån alla kummel dessutom är
synliga. Nu saknades bara ett bra projektnamn. Det fick bli Från vippfyr till GPS. Vår
ansökan om medel beviljades av Leader Gute i början av 2019 och arbetet är redan
i full gång.

Kort projektbeskrivning

Det har i alla tider varit viktigt att kunna navigera och komma tryggt hem till hamnen. Innan moderna navigationshjälpmedel var detta ofta ett problem för både fiskare och handelssjöfart. De hjälpmedel man hade var kompass och klocka, men framför allt landmärken av olika slag. Förutom att använda naturliga landmärken, som
kyrkor eller större träd, så uppfördes det många fyrar, fasta landmärken och mindre
inseglingsfyrar som hjälp för att nå hamnarna. De uppbyggda landmärkena har idag
spelat ut sin praktiska betydelse, men är historiskt viktiga och värda att bevara och
dokumentera.
På sydöstra Gotland finns det flera landmärken (kummel) vid Ronehamn och vid
fiskelägena Hus och Tomtbod finns det äldre inseglingsfyrar. En del av dessa anordningar börjar förfalla och behöver repareras. Förslag och idéer för att rädda dem till
eftervärlden har framförts från olika håll, exempelvis från Sjöfartsverket, Fyrtillsyn
Gotland samt fiskelägesföreningarna vid Hus och Tomtbod. I förslagen har det också
uttryckts önskemål om dokumentation inkluderande hur de olika anordningarna var
avsedda att användas.

Deltagare i projektet:
•
•
•
•
•
•

Föreningen Fyrtillsyn Gotland
Föreningen Hus fiskeläges hamnrätt
Föreningen Tomtbods fiskeläge
Ronehamns båtklubb
Sjöfartsverket
Länsstyrelsen i Gotlands län

Aktiviteter i projektet:
•
•
•
•
•
•
•
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Återställa träkonstruktion och måla Austergrund kummel
Renovera Tomtbod kummel
Översyn av övriga aktuella kummel
Reparera lysarstänger vid Hus fiskeläge
Uppföra en vippfyr vid Tomtbods fiskeläge
Dokumentera samtliga anordningar och deras användning
Kunskapsspridning om kumlen bl.a. genom informationstavlor vid Ålarve
naturreservat

Boktips
Hagebruk og hagevekster på 101 norske fyr
av Per Arvid Åsen

I boken presenteras de 101 fyrarna med en kort historik, lite
om odling i äldre tider på platsen, beskrivningar av rester av
trädgårdsodlingarna idag och med flera färgfoton. Det finns
även en förteckning över växter som finns kvar idag eller har
funnits vid någon av fyrarna. Boken har också en omfattande
referenslista.
Insamlandet av material till boken är en fortsättning på
ett projekt som genomfördes 2002-2004 på universitetet i
Bergen och som dokumenterade trädgårdsodling vid norska
fyrar. Man upptäckte då att det fanns mera att dokumentera
av rester från trädgårdar och växter vid ytterligare fyrplatser.
Det behövde göras snarast eftersom spår av odlingar
riskerade att utplånas.
Fyradministrationen i Norge visste tidigt att fyrpersonalen ville ha möjligheter att
bedriva småbruk och odla. Självhushållning var viktig, så uthus med ladugård var en
naturlig del av bebyggelsen vid fyrarna. Beroende på var fyren var belägen kunde det
vara svårt att odla eftersom det saknades jord. Det finns exempel på fyrplatser där man
transporterade dit mindre mängder med jord för ändamålet. Innan höststormarna
kom samlades jorden ihop och sparades i säckar tills odlingssäsongen började igen
kommande år.
Boken är inbunden har 313 sidor och är utgiven 2019-07-19på Cappelen Damms
förlag. Priset är 395:- på Adlibris. ISBN: 9788202610227
						

Marianne Holm

Specialerbjudande för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet
Så länge lagret räcker kan medlemmar i Svenska Fyrsällskapet köpa Anders Hedins
fantastiska fyrbok ”Sveriges Fyrar originalritningar 1678 - 1902”, storlek 30x51 cm,
215 sidor fyllda med fotograferade ritningar i färg från Riksarkivet, Krigsarkivet och
Sjöfartsverket. Boken är ett ständigt aktuellt praktverk. Specialpris är 499:- inkl.
porto. Reservation för slutförsäljning.
Du kan även köpa 2020 års väggkalender i färg, storlek 33x41 cm, 12 sidor med
ritningar från boken ovan, specialpris 170:- inkl. porto.
Beställ genom Breakwater Publishing AB, order@breakwater.se, tel 031-7227481,
7227482.
						
Esbjörn Hillberg
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LYTH Instrumentfabriks AB
Esbjörn Hillberg

Många äldre sjöintresserade har hört talas
om Lyths kompasser och lanternor. Vad få
vet är att Lyth även tillverkade olika typer av
fyrutrustning. Jag började leta och googla
efter mer information om och fotografier/
ritningar på gamla Lythlampor. Detta gav
mig en ny kunskap och nu tänker jag berätta
historien om det kända varumärket Lyth.
Georg Wilhelm Lyth (1835-1918) etablerade sig 1861 som matematisk, fysisk och
nautisk instrumentmakare i Stockholm. Innan han startade sin firma genomförde
han även praktiska och teoretiska yrkesstudier under c:a 5 år i Paris, London och
Berlin. Hans firma tillverkade nautiska instrument och omfattningen växte snabbt.
På grund av Lyths stora intresse för svenskt hantverk hedrades han med flera
officiella uppdrag bl.a. som: kommissarie vid industriutställningen i Bruxelles 1876,
ordförande i Stockholms stads Hantverksförening 1890-1909 (hedersledamot från
1910), riksdagsman 1888-1890 m.m.

Klippapparat (system von Otter)
i förening med Fresnell lins eller
parabolisk spegel av metall eller
glas, en s.k. persiennapparat
driven av kraftigt urverk, som ger
exakta klippar av olika karaktär i
olika skarpt avgränsade lysvinklar
från en gemensam ljuskälla.
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Roterande spegelapparat med parabolisk
spegel för konstant nivå
och fotogenlampa. Apparaten ger ett kraftigt
blixtljus horisonten runt
var 5:te sekund.

Rund fyrlykta med Fresnell-lins i
metallfattning med fotogenlampa
för 8 dygns bränning eller med gasoljelampa, som brinner med enkel,
dubbel eller tredubbel låga och med
oförminskad ljusstyrka 14-30 dygn
utan tillsyn. Kan även kombineras
med rotator för klippljus.

Lyths lampa för kontinuerlig fyring. 8 à 10 dygn utan tillsyn, avsedd för fotogen. Kombineras med
rotator för klippsken eller färgat ljus som drives av värmen från lampan (alltså utan urverk).
Användes i förening med Fresnells linser för horisontvinklar om 15° - 30° - 60° - 90° o.s.v. till 360°
och med inv. diametrar om 20, 30, 37,5 och 50 cm.

Fyrlykta
med
parabolisk
spegel
och
fotogenlampa för daglig skötsel avsedd att
hissas eller fastgöras å ställning. Spegeln utföres
av polerat nickelsilver av betydande ljusstyrka i
viss riktning. Vitt eller färgat ljus.

Intermittensapparat (system Lyth) att användas i kombination med persiennapparat eller
enbart bestående av metallhylsa, som medels
urverk hastigt höjes och sänkes runt fyrlampan,
sålunda framkallande intermittent klippljus horisonten runt av olika karaktär.
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I början av 1870-talet började Lyth
på uppdrag av Lotsverket utveckla
och tillverka klippapparater enligt
Lotsdirektör och Amiral Carl Gustav
von Otters (1827-1900) system.
Så breddades Lyths verksamhet till
det fyrtekniska området. De små
klippfyrapparaterna med Lyths lampor
för gasolja och fotogen som inte behövde
fyllas på förrän efter 8 dagar blev mycket
populära. Många hundratal lyste i Sverige men även i Tyskland, England, Medelhavet,
Svarta havet, Peru, Australien, Nya Zeeland, Japan, m.fl.
År 1892 började hans son Paul Wilhelm Lyth i företaget efter att ha gått på Tekniska
Högskolan och praktiserat i Tyskland och Amerika. Samma år började Lyths på
Höijers initiativ tillverkningen av de stora roterande blixtspegelfyrapparaterna som
med tiden installerades i de flesta svenska fyrskepp. Ingenjör Lyth övertog företaget
år 1900 och fortsatte verksamheten som tidigare. Förutom mängder av olika nautiska
instrument bl.a. kompasser, sextanter, lanternor, m.m. tillverkade man nu även de
stora intermittenta klippfyrapparaterna för Tistlarna, Östergarn, Falsterbo, Grönskär,
Högbonden m.fl. fyrar.
Förutom nautiska apparater och fyrutrustning har Lyth även utvecklat flera
Oceanografiska mätinstrument i samarbete med den världskände svenske
oceanografen professor Otto Pettersson. Fortfarande levererar Lyths och reparerar
sina kompasser till vår örlogsflotta och många lotsbåtar. Företaget ombildades
1914 till aktiebolag. För att öka marknadsföringen inköptes Nautiska Magasinet i
Stockholm och 1915 påbörjade man ett samarbete med AB Nautic i Göteborg.
När jag letade efter information om Lyth på internet hittade jag deras hemsida
www.lyth.se. Jag upptäckte att deras nuvarande verksamhet/verkstad är belägen i en
mycket liten by som heter Helgesta söder om Fjugesta c:a 3 mil utanför Örebro. Efter
att jag ringt dem fick jag kontakt med Agne Karlsson, deras instrumenttekniker, som
reparerar, justerar bl.a. Lyths kompasser och sextanter. På väg ner från Hälsingland
efter midsommar 2018 besökte jag och Ulla
deras anläggning där Agne spenderade över 1
timme med oss och visade fantastiskt intressanta
prylar och maskiner. Tyvärr har de inte kvar
någon fyrutrustning men mängder av andra
grejor. Dessutom hade Agne Lyths 120-sidiga
katalog från 1922 som jag har kopierat och nu
har i mitt bibliotek. Bilderna som illustrerar
denna artikel kommer från denna katalog. Tack
Agne för ett otroligt vänligt bemötande och en
synnerligen intressant upplevelse.
Ulla Hillberg och Agne Karlsson på
Lyths instrumentfabrikers lager.
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Ang. Synbarhet av elektriska fyrar
Till lotskaptenen i nedre norra lotsdistriktet
Broder!
Har du någon uppfattning beträffande genomträngligheten av fyrsken från elektriska
fyrar, i god sikt och i dålig sikt, jämförd med densamma från fotogenfyrar? Från något
håll har framförts, att de gamla luxfyrarna syntes bättre än de elektriska fyrarna, men
på sina håll ersatt dem. Det förefaller mig emellertid synnerligen osannolikt, och har
man utomlands i stor omfattning gått in för elektrisk fyrbelysning, där stor ljusstyrka
kräves, likaså i flygtrafikfyrarna.
Beträffande Sandhamnsfyren hava klagomål framförts, att den efter elektrifieringen
lyser för starkt. Där hade ljuset/lux/ tidigare en ljusstyrka av 9.000 Hefnerljus
(förkortat HK efter tyska Hefnerkerze) och det nuvarande elektriska har en ljusstyrka
av 20.000 HK. Vid Skäggenäs har fyrens ljusstyrka undergått följande förändringar
lux 6.500 HK, Dalénljus 7.600, elektriskt ljus 20.000. Fyren synes väsentligen bättre
än tidigare.
Vid Trelleborgs östra fyr var ljusstyrkan med veklampa 580 HK, med elektriskt
ljus 3.600 HK. Vid Smygehuks fyr var ljusstyrkan med förutvarande veklampa och
förutvarande 3:e ordningens blixtfyrapparat 7.500 HK, är nu med nuvarande 3:e
ordningens blixtfyrapparat och elektriskt ljus c:a 100.000 ljus.
Vid Malmö fyr var ljusstyrkan med auerbrännare 3.000 HK, är med elektriskt ljus
20.000 HK. Vid Helsingborgs fyr var ljusstyrkan med luxljus 21.000 HK, är med
elektriskt ljus 25.000 ljus.
Vid Morups Tånge fyr var ljusstyrkan med luxljus 15.000 HK, nu med elektriskt
ljus 25.000 ljus. Vid Härnöfyren var ljusstyrkan med veklampa för rött sken 12 HK,
är med elektriskt ljus 80 HK. Vid Gåsörens fyr var ljusstyrkan med veklampa 600
HK, är med elektriskt ljus 5.000 ljus. Där ej annat angivits, även ljusstyrkorna vid
vitt sken.
Jag får bedja om ditt meddelande i ärendet före nästinstundande årsskifte.
Stockholm och fyringenjörskontoret den 19 november 1932
Vännen
Folke Lundberg
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Högbonden rustas för framtiden
Felix Thörnqvist, förvaltare för Högbonden, Länsstyrelsen Västernorrlands län (text)
Erik Engelro (foto)

Helikoptertransport till Högbonden.

Högbonden är en unik plats i världsarvet Höga Kusten. Under försommaren
pågick byggnadsarbeten på ön.
– Nu rustas fyrvaktarbostaden för att besökare även i fortsättningen ska
kunna uppleva denna fantastiska kultur- och naturmiljö.
Under år 2018 tecknades en femårig överenskommelse mellan Kramfors kommun,
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västernorrland om hur drift och underhåll av
Högbonden ska skötas. Detta för att allmänheten ska kunna besöka och uppleva
platsen framöver.
Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram och upphandlat en entreprenör
för att utföra exteriöra underhålls- och reparationsarbeten på fyrvaktarbostaden.
Dessa arbeten omfattar fönster, panel, målning, puts, murverk, tak m.m. Delar av
entreprenaden påbörjades redan under november 2018 med att fönsterbågar demonterades för att arbeta med dem i en verkstad på fastlandet under vintern. Sedan
etablerades en byggarbetsplats på Högbonden.
Den 12 april gjordes 27 lyft med helikopter för att transportera ut virke och
byggställning. Detta innebar att fyrplatsen på Högbonden kom att vara helt stängd
för besökare fram till säsongsöppningen.
– Anledningen till att arbetet gjordes under våren och tidig sommar är att dessa
entreprenader inte går att utföra under vinterhalvåret. Högbonden är därutöver väldigt utsatt för hårt väder under vintern vilket gör platsen svårtillgänglig och bidrar
även till en riskfylld och dålig arbetsmiljö.
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Byggnadsmaterial och ställningar flygs ut till Högbonden.
Allmänheten var välkommen att besöka Högbonden från och med 1 juli då det var
beräknat att caféet och vandrarhemmet på fyrplatsen skulle vara öppet igen.
Kontaktperson:
Felix Thörnfeldt
Förvaltare Länsstyrelsen Västernorrland
felix.thornfeldt@lansstyrelsen.se
Telefon 070-269 77 35

Äras den som äras bör
Högbondens fyrplats rustas nu genom Västernorrlands Länsstyrelses försorg upp och
får på så sätt leva vidare i gott skick även i framtiden till glädje för många besökare. Så
är inte alls säkert att utfallet hade blivit om det inte varit för Lennart von Post, vice
ordförande i Svenska Fyrsällskapet.
I flera tidigare nummer av Blänket har vi kunnat följa Lennarts envisa kamp
för fyrplatsens bevarande. Han har lagt ner ett oändligt arbete på att finna olika
dokument där bevarandet och skötseln av Högbonden funnits upptagna. Han har
tagit kontakt med berörda myndigheter och tjänstemän och till slut kröntes hans
enträgna arbete med framgång.
Tack Lennart för att du inte gav upp!
						Redaktören
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En vacker fyrplats i ett spektakulärt naturområde
som finns med på Unescos världsarvslista.
Ulf Wade Andersson

Stevns Klint fick världsarvsstatus år 2014.
Stevns fyr ligger i Stora Heddinge strax
söder om Köpenhamn och Kögebukten.
Fyrplatsen ligger vid Stevns klint
som är en tolv kilometer lång och upp
till fyrtioen meter hög klint vid Östersjön. Klinten består av sandsten som under medeltiden användes till byggnadssten. Brytning av sandsten upphörde
under 1940-talet.
På Stevns har man även utvunnit krita från Holtug Kridtbruk ända fram till år
1972. Holtug kritbrott är idag en turistattraktion med speciell flora och fauna.
Ingrävd i klinten finns också ett militärt
bunkersystem från andra världskriget.
Längs hela klinten finns en promenadväg
med flera sagolika utsiktsplatser.
I den södra delen av klinten ligger
Höjerups vigselkapell som byggdes på
1300-talet. Kyrkan är avkristnad så det
räcker med en enkel hindersprövning
för att kunna gifta sig här.
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I denna natursköna miljö ligger Stevns
fyrplats som är ett unikt kulturminne.
Från tidigt 1950-tal till år 2002 var platsen militärt område med besöksförbud.
Glädjande att man numera får möjligheten att besöka denna vackra plats som
räknas till ett av Sydsjällands främsta
smultronställen.
Första fyren på platsen uppfördes
redan 1818. En halvrund fyr endast två
meter hög.

Stevns fyr och fyrbostaden nu museum.

Den nuvarande fyren togs i bruk år
1878. Den är 27 meter hög och står 42
meter över havet. År 1903 utbyttes veklampan mot en glödnätsbrännare, typ
Lux-ljus. År 1927 fick fyren elektriskt
ljus med glödlampa och år 1968 en cirkulär radiofyr med frekvens 309,0 kHz.
Fyren är öppen i stort sett varje dag och
när man väl kommit upp till balkongen
har man en otrolig utsikt och kan även
se delar av Skåne.
I bostadshuset är det idag ett trevligt
fyrmuseum som även skildrar klintens
natur och geologi.
Från Stevns klint är det bara en halv
timma med bil till Camp Adventure
som är Danmarks senaste tillskott av
aktivitetscenter för att locka turister. Temaparken som ligger i Rönnede erbjuder unika naturupplevelser. Spännande
linbanor från träkrona till träkrona för
ungdomarna och sedan kan hela familjen få en hissnande upplevelse när man
tar sig upp i det 45 meter höga Skovtårnet. Gångvänligt byggt så att även familj
med barnvagn kan ta sig upp i tornet.
Från toppen på tornet kan man till och
med se Öresundsbron.

Skovtårnet
En trevlig dagsutflykt med två bra upplevelser, Stevns klint med fyren samt
Camp Adventure och besök på Skovtårnets topp.

Skovtårnet sett uppifrån.
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Fyrnytt
Vad händer med Rudbjerg Knude?
I slutet av 2018 tilldelades man 5 miljoner Dkr för flytten av Rudbjerg Knude fyr inåt
land. Fyren stod då alldeles på kanten av sanddynerna och hotade att falla i havet.
När alla tillstånd var klara skrev man kontrakt med entreprenören den 28 maj i år.
och den 14 augusti spärrades området av och arbetet påbörjades. Flytten beräknas
vara klar i vecka 45. Arbetets gång kan följas på www.fyretflytter.dk.

Sju underverk
Västsverige har fått sju underverk. Regionen hade nominerat 49 kulturmiljöer som man kunde rösta på. Ett av de
sju som vann är glädjande nog Fyrhuset på Stångehuvud
och ett annat är Hållö fyr.
I naturreservatet Stångehuvud längst ut på Lysekils röda
granitklippor ligger den lilla vita tidigare fiskefyren byggd
1890. Fyren hade i början t.o.m. en kvinnlig fyrvaktare
som vandrade ut morgon och kväll för att släcka och tända fyren. Man hade sedan
ytterligare tre fyrvaktare innan tillsynen 1920 övertogs av personal från Erholmens
gasstation.
Det andra underverket, Hållö fyr, är förmodligen välkänt för de
flesta. Fyren byggdes 1842 och var då ett runt vitt stentorn. Det
visade sig vara för lågt eftersom det skymdes av Sälö utanför.
Fyren byggdes då på med en rödmålad 5 m hög plåtkon och fick
sitt nuvarande utseende.
Fyren var bemannad fram till 1969 med fyrmästare, fyrvaktare
och fyrbiträden. Bland fyrmästarna kan nämnas Evert Taubes
morbror Edvin Jacobsson, som uppehöll tjänsten där i 26 år.
Utanför Hållö drunknade också Everts bror Fredrik och en av
fyrvaktarna då de var ute och fiskade.

Ratan Södra
Nu har det enträget arbetande gänget i norr börjat återskapa inneväggarna på Ratan
Södra med handgjord tapet efter ursprungligt mönster. Sedan skall sideralskenslampan in och ytterligare en eldstad.
Stor skillnad från
tapet i trasor till
nytapetserat.

Redaktören
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Hänt i Lexikon / fyrwiki sedan förra numret av Blänket
Under sommaren har vi fått in många bilder på ledfyrar, ensfyrar och hamnfyrar.
Tack för det! Västra Kvarken och Mälaren har nu blivit snudd på fullständigt avbildade!
Välkommen du också med fyrbilder från dina trakter! De visas med ditt namn
som fotograf. Ingen fyr är för liten. En sida kallad ”Senaste” visar senast uppladdade
bilder. ”Klick” på bilden länkar till resp. sida i fyrwiki.
En serie radioprogram kallad ”Gävleborgs fyrar” har gått i SR P4. Klicka på länkarna och njut!
Arbetet med att lägga in ”Underrättelser 1852 om Fyrar, Känningsbåkar och andra
Sjömärken” har återupptagits efter sommarens övriga aktiviteter.
						Leif Elsby

Fyrpersonalregistret
Har det hänt något under sommaren? Jodå, tills i mitten av september fanns det
10154 personer i registret. Drygt 17 % av dem var fyrpersonal resten var anhöriga.
Då och då hör anhöriga till tidigare personal av sig med ny info och ibland också
bilder. Det skulle vara både roligt och underlättande om fler kontaktade mig. Ofta
leder till fortsatt kontakt och ibland också till trevliga artiklar från förr.
						Maria Elsby

Rättelse
Läste i Blänket nr 2 2018 artikeln om Östergarnsfyrar.
Jag har en god vän som bor i Ljugarn och tipsade honom om att titta på Fyrmästarens
hus som är flyttat från Östergarn till Ljugarn och enl. artikeln finns på Storvägen 24
(se sidan 31 i nr 2 2018).
Han återkom efter besök hos artisten Maritza Horn som äger fastigheten på nr
26! som är Fyrmästarens hus från Östergarn. Han besökte också nr 24 och fick även
där bekräftelse på att det rätta huset står på nr 26!
Kanske inte världens viktigaste, men det är förmodligen fler som har kikat på huset nr 24 och trott att det är det flyttade fyrmästarhuset. Vilket är fel enl. nuvarande
ägarna avde båda husen.
						Lasse Bergman

Har du bytt adress
eller ändrat andra kontaktuppgifter? Meddela detta snarast till Ulla Hillberg
på mail: ulla@hillberg.com eller tel.: 031-972148. Tänk särskilt efter om din
mailadress fortfarande är rätt.
						Redaktören
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav.
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla.
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 och rikt illustrerade artiklar och
nyheter om våra fyrar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste
numret innehållande verksamhetsberättelse, etc.
Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också kan
läsa om på vår hemsida www.fyr.org.
						Esbjörn Hillberg

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

icke låsta Word-filer. Eventuella bilder skickas separat antingen som
papperskopior (som Du får tillbaka efter skanning) eller som jpg-filer.
Bilderna måste ha en upplösning som är godtagbar för tryckning, c:a 300 dpi.
Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. Då artikeln accepterats
startar en brev-/mailväxling till dess att vi båda är nöjda med resultatet.
Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna hålls. Tro det eller ej men
varje tidning innebär flera månaders arbete innan den går i tryck.
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
						Maria Elsby
						Redaktör
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Klubbmärken, tröjor, m.m.
Du kan köpa nedanstående artiklar genom att sätta in pengarna på vårt PG konto
nr 1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Om du har några frågor
var vänlig kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com. Porto inom
Sverige är inkluderat i alla priser men för endast ett exemplar per artikel.
Du kan alternativt gå in på vår hemsida www.fyr.org och använda vårt nya köpsystem
genom att klicka längst ner på första sidan på texten ”Beställ klubbprylar”.

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

Fyrkortlek svenska fyrar, 52+3 kort, pris 50:-, (tilläggsporto utrikes 15:- )
Klubbnål i emalj med logo, 40:- (tilläggsporto utrikes 15:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 50:- (tilläggsporto utrikes 15:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo, 20:- (tilläggsporto

utrikes 15:- )

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

utrikes 15:-)

Keps, marinblå, broderad logo, 140:- (tilläggsporto utrikes 15:-)
T-shirt, vit, transfer logo vänster arm, dam (XL, XXL), herr (M, XL, XXL), 140:(tilläggsporto utrikes 20:-)

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

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

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

Organisations nr: 802439-0216 Hemsida: www.fyr.org E-mail: esbjorn@hillberg.com
Tel: 031-972148 PGkonto nr: 1968 420-8 Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0705-771 711
Vakant t.v.
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

Arkivarie och Facebook

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

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

Programkommitté Stockholm

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

Programkommitté Västkust

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

Programkommitté Gotland

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

Programkommitté Uppland

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

Kontaktperson Sydsverige

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

Revisorer
Revisor
Revisor
Rev.suppl.

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

Valberedning
Sammank.

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, Splitsvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473

Medlemsavgifter för 2020
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.
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52 kapell
Malörens
Foto: Esbjörn Hillberg

