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Esbjörn Hillberg in memorian
Det är med stor sorg vi nyss tagit emot detta
besked; Esbjörn Hillberg är död. Våra tankar
går genast till hans fru Ulla, deras barn och
barnbarn. Men även vi gamla fyrvänner känner
en omedelbar tomhet och stor saknad.
Att här kort beskriva Esbjörns liv och gärningar
låter sig knappast göras i en hast. Vi hade
förmånen att få lära känna Esbjörn i samband
med att han startade Fyrsällskapet 1996 och
under den efterföljande tiden.
Han hade då arbetat många år utomlands, men
valt att tillsammans med sin kära fru Ulla flytta
hem till Sverige och bosätta sig på Donsö i
Göteborgs skärgård. Esbjörn blev tidigt intresserad av fyrar. Under sina år i London
blev han medlem i ”Association of Lighthouse Keepers”, som senare blev förebild till
Svenska Fyrsällskapet. Det var inte många som trodde på idén men som den envisa
och energiska person Esbjörn var gav han inte upp och resultatet känner vi ju alla till.
Esbjörn har sedan starten 1996 varit Fyrsällskapets självklara ordförande. Han har
med stort intresse och kompetens lett dess utveckling fram till nu. Han ogillade
starkt ord som att misslyckas eller att något var omöjligt. Sådant existerade inte i
hans huvud. Detta i kombination med hans stora engagemang och drivkraft har legat
bakom Fyrsällskapets framgångssaga - en saga som vi tror till och med överträffade
hans egna högt ställda förväntningar.
Han var trots sin sjukdom aktiv in i det sista. Han höll på att renskriva fyringenjören
Emil Karlssons anteckningar från 1917, som han menade borde ges ut i bokform.
Tyvärr hann han inte bli klar, men vi gissar att den boken ändå ska färdigställas vad
det lider.
Esbjörns sista offentliga framträdande skedde i samband med firandet av fyrplatsen
Svartklubbens 200-årsjubileum den 15 augusti. Han var då relativt pigg och höll som
vanligt ett fint anförande. Vårt sista minne av Esbjörn blir när han efter tillställningen,
i strålande sol och som alltid positiv och glad står på lotsbåtens däck och vinkar farväl
till oss andra.
Farväl själv Esbjörn och tack för att vi fick lära känna dig och finnas med bland dina
fyrvänner!
					Ulf Schloss och Dan Thunman
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En ryggdunk och ett bravoutrop från Esbjörn Hillberg var under nästan ett kvartssekel
något stort att längta efter i mitt liv. De kom inte så ofta men när de väl gjorde det
så satt de som en smäck. Esbjörn, alias Heppe, och jag hade under alla dessa år av
vänskap ett och annat att tala om, vågar jag lugnt påstå.
Det var naturligtvis fyrar, fyrar och ännu mer fyrar. Men speciellt var det fyrlinser som
fascinerade oss. Jag kommer aldrig att glömma sommaren 1999 då vi, tillsammans
med Harry Sellmann, på bottenplanet i Stenkyrkehuks fyr på Gotland snubblade
över en isärtagen alldeles äkta första ordningens fyrlins. Heppe trodde först inte sina
ögon men blev helt starstruck över denna skimrande klenod i det dammiga dunklet.
Till på köpet gömd och glömd ända borta på en, enligt hans göteborgska föreställning,
avkroksö i grodhavet Östersjön. Men oj, den dagen fick jag mig en av de där sällsynta
men eftertraktade stjärnorna i kanten.
Många år följde sedan i ett slags envig, en oändlig fyrquiz då vi försökte sätta varandra
på det hala. Inte lyckades det särskilt ofta. Jag älskade att maila bilder till honom
och kolla om han visste vad det var för fyr. Ganska träffsäkra svar kom tillbaka
får man nog lov att säga. Men missade han hade han alltid en finurlig och kreativ
bortförklaring. Det vill säga snodde runt och slingrade sig som en orm och skulle
aldrig i livet tänka sig att hamna på pottan. Sen skrattade vi hjärtligt båda två. Nu är
vår eventuellt något nördiga men underbara frågesport till ända. Nu får man söka i
stjärnorna efter rätta svar.
Men vem vet, kanske sitter den store fyrmästaren där uppe någonstans. Har som
vanligt alla rätt, ler och tittar ner på alla sina härliga blinkande fyrar.
Själv kommer jag nog att titta upp ibland och se om han svarar och blinkar tillbaka.
Stjärnor gör ju som bekant det.
							Magnus Rietz
Vårt nära samarbete varade i dryga 20 år, en lång tid men ändå alltför kort. Esbjörn
var en stor inspirationskälla och en enorm kunskapsbank att ösa ur vad fyrväsendet
beträffar. Han sparade inte på krafterna utan arbetade vid dator och telefon från
morgon till kväll i Svenska Fyrsällskapets tjänst. Han kunde entusiasmera och få
också mig att lägga på ett extra kol. Samtalen var många och rörde sig om allt från
fyrar till Donald Trump. Om jag inte svarade på första signalen var frågan alltid ”Va,
sitter du inte vid datorn och arbetar?” Esbjörn var en god ledare som följde sina
medarbetare till dess att han såg att de var på banan, sedan stöttade han när man bad
om det men lade sig aldrig i. Varje Blänket var en överraskning också för honom. Han
litade helt enkelt på att man gjorde ett bra jobb.
Esbjörn var inte de subtila gesternas man utan mer rakt på sak. Han var rakryggad,
ärlig, generös, varmhjärtad och hjälpsam. Det blir svårt att arbeta vidare, men nu
måste vi alla bita ihop och kämpa i Esbjörns anda för bevarandet av fyrarna.
Tack Heppe för att du var den du var! Saknaden är stor.
							Maria Elsby
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Ordförandens sektor
Coronan har absolut gjort livet tråkigare. Tyvärr har vi
varit tvungna att ställa in de flesta av våra aktiviteter.
Vi har inte heller kunnat ha ett riktigt styrelsemöte
som vi normalt har 2 helger per år och träffas för att
i detalj kunna diskutera olika ämnen. Allt har nu ägt
rum på telefon eller via mail vilket inte är samma sak
som att träffas. När man är ett trevligt gäng som träffas kan man lättare skapa bra lösningar då alla får en
chans att framföra sina synpunkter. Vi kommer naturligtvis att komma igång igen med normala styrelsemöten och medlemsträffar men ingen vet när vi vågar ta risken att mötas igen. Vi har
dock arrangerat vissa utflykter till fyrar men då kan man inte som tidigare riskera att
ordna med gemensamma transporter. Den Internationella Fyrdagen/helgen har också
genomförts men det var naturligtvis många färre besökare än det brukar vara trots att
det mesta sker utomhus.
Det finns även lysande nyheter. Sedan i april – augusti (5 månader) har vi fått dubbelt så många nya medlemmar än vad vi brukar få denna tid på året!
En annan positiv sak är att under sommaren har ett ökande antal medlemmar och
andra kontaktat flera av oss i styrelsen med lätta och även knepiga frågor om fyrar,
fyrteknik och Fyrsällskapet. Många har därför fått jobba mycket mer än vanligt, vilket
gett oss bra reklam och många nya medlemmar. Jag tror att Coronan har gjort att
fler människor har spenderat mer tid än vanligt framför sin dator. Svenska Fyrsällskapet är kanske inte så känt bland så många. Men om man googlar på ordet fyrar
kan man inte undvika att komma in på vår hemsida www.fyr.org. Genom hemsidan
har många nytillkommande upptäckt Sveriges fyrar då de börjat läsa i vårt fantastisk
innehållsrika Fyrlexikon och omfattande Fyrpersonalregister vilka båda innehåller
enormt med information och fotografier.
Svenska Fyrsällskapet fyller som du vet 25 år nästa år. Styrelsen har beslutat att vi
skall göra en faksimilupplaga av en uník fyrbok som Lotsstyrelsen publicerade 1842.
Våra medlemmar kommer att få boken med posten som jubileumspresent runt årsskiftet. Vi gör även en ny medlemsbroschyr så vi är inte precis sysslolösa trots tråkiga
Coronatider. Sköt om dig väl, håll dig frisk och sysselsätt dig med sådant som du inte
hunnit med tidigare för då upptäcker du säkert många nya festliga saker.
						Esbjörn Hillberg
						Donsö 2020-09-10
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Blänket hade redan gått till tryckeriet men stoppades då Esbjörn Hillberg så hastigt
avled. Innehållet är inte omarbetat bortsett från de två första sidorna.

Redaktörens ruta
Dags för årets sista nummer av Blänket. Känns lite konstigt så här på sensommaren,
men att få ihop en tidning tar faktiskt flera månader. Coronapandemin skall jag
inte utgjuta mig om, men för mig som redaktör har den medfört fler kontakter
både med medlemmar och andra som sedan glädjande nog ofta blivit det.
I flera omgångar har jag försökt starta en ”Barn- och ungdomssida”. Den har
hankat sig fram några gånger, men efter att ha utnyttjat barnbarn till styrelseoch kommittémedlemmar och någon enstaka entusiastisk medlem så har sidan
självdött i brist på material.
Man skall aldrig ge upp! Nyligen kom ett mail från 17-åriga Julia som skulle
börja 2:a året på gymnasiet. Hon skrev på det kortfattade sätt som unga gör nu.
”Jag vill skriva en artikel i Blänket. Går det bra med Fyrbåtar i Stockholm?” Fyrbåtar
vad är det tänkte jag och undrade om det var vilken liten båt som helst som
använts av fyrpersonalen. Ånej, det var fyrskepp Julia menade. Javisst fick hon
skriva. Det är guld värt om en 17-åring intresserar sig för fyrar eller i detta fall
fyrskepp. Ett sådant intresse måste ju bara fångas upp. Blänket var i stort sett klart,
men för ungdomar duger det inte att vänta i ett halvår, så här gällde det att lyfta
ut något annat. Mycket i detta nummer handlar om fyrar som firats för att de fyllt
jämna år. De fyller jämnt just i år och det går liksom inte att flytta till 2021 om
man inte vill göra som Göteborgs stad som flyttar sitt 400-årsfirande två år framåt
i tiden! Så det fick bli något annat som t.v. fick stryka på foten.
Jag minns fortfarande, fast många år gått, hur förtvivlad Rickard Rundgren
Björk, då tonåring, 2008 skrev om hur han fann Tjärven när han kom dit med sin
far. Man hade rivit ut allt invändigt och kastat ut på marken nedanför. Speciellt
de krossade lanterninglasen gjorde honom upprörd då han gick runt bland bråten
intill fyren. Du kan läsa hans artikel i Blänket 2008:4. Jag vet inte om Rickard
fortfarande har sitt fyrintresse kvar, men i alla fall då var fyrarnas väl och ve
väsentligt för honom.
I sommar har det av förklarliga skäl inte blivit så många tillfällen att besöka
utländska fyrar, men det kommer ett nytt år och inför det kan det vara bra med
tips från medlemmar som tidigare varit ute och sett sig om. Planering är ju halva
nöjet sägs det.
Om Julia skrev om dagens fyrskepp i Stockholm så skickade Tore Olsson
lägligt nog en gammal artikel om just fyrskepp och dess besättningar. Artikeln är
från 1920 och tagen ur tidskriften ”Vår Flotta”. Där räknade man med att i flera
generationer framåt vara sysselsatta på dessa flytetyg. Vi vet ju att så blev det inte.
Fyrskeppen byttes ut mot kassunfyrar. En del var bemannade åtminstone ett tag.
Som vanligt blir jag mycket glad över att få in artiklar av olika slag. Blänket
står öppet att skriva i för alla med fyrintresse.
						Maria Elsby
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Fyrplatsen Dämman
Tom Karlberg, Stocksund

I århundraden har grundet Dämman
varit känt av lotsar och sjöfarande i Kalmarsund. Men det var först på 1800-talet
som myndigheterna började planera för
en fyr på grundet. Grundet har alltid varit vanskligt. Endast vid lågt vattenstånd
kunde man se det – en eller annan liten
del var då synlig över vattenytan.
Dämmans fyr före ombyggnaden 1893.
Foto: Lotsverket

För att få till en konstgjord ö, på vilken en fyr med byggnad kunde uppföras, måste
stora utfyllnader göras. Utfyllnaden gjordes med sten. Stenen togs ur stenbrott på Blå
Jungfrun, en ö i Kalmarsund, som ligger ett par timmars segeltid från Dämman. Utfyllnaden och själva byggnationen genomfördes under några år på 1870-talet. (Detta
finns detaljerat beskrivet i Svenska Fyrsällskapets fyrlexikon). År 1874 kunde man
inviga fyrplatsen.
Dämman bestod av två enheter, dels den konstgjorda ön med fyren, dels fyrvaktaroch fyrmästarboställena belägna på närbelägna Svartö. Denna ö ligger ungefär tre
distansminuter från fyren. På Svartö bodde fyrpersonalens familjer. I perioder tjänstgjorde personalen på fyren och avlöstes av de som tillbringat några dagar hos sina
familjer på Svartö. Ett tjänstgöringsschema fanns upprättat och ”det hela” rullade på
månad efter månad.
Några av mina släktingar har varit verksamma på Dämman. Min farfar (John Wilhelm Karlberg) tjänstgjorde
på fyrplatsen i början av 1900-talet. Min far föddes på
Svartö. Min morbror (Torsten Andreas Samuelsson, se
Blänket 2020:3) och ytterligare två i min släkt har varit
i tjänst på fyren. Min farfar var lite av en ”uppfinnarjocke”, kanske var han den förste som försökte att – till
viss del i varje fall – automatisera fyrarna.
Dämmans fyr någon gång på 1920-talet.
Foto: Vykort
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Här kommer ett utdrag ur tidningen Kalmar och ur Barometern från den 5:e september 1906:

”En vakthållningsapparat för fyrar – Den mekaniska fyrvaktaren
För någon tid sedan meddelade vi, efter Mönsteråstidningen, att en af fyrbetjäningen vid Dämmans fyrplats i Kalmarsund, nämligen J.W. Karlberg, gjort en
uppfinning i syfte att vakthållningen vid fyren kan upprätthållas.
Den manuella vakthållningen vid fyren, som ofta är rätt besvärlig, kan ej alltid,
trots bästa vilja hos fyrbetjäningen, garantera att fyren fungerar. För att driften av
fyren skall bli alldeles säker har denna uppfinning gjorts.
Uppfinningen är byggd på fyrens värmekälla, en Lux-lampa eller dyligt. Då lampan av en eller annan anledning slocknar eller då fyrens mekanism icke arbetar,
alarmerar en eller flera ringklockor på fyrstationen och felet kan genast blifva
avhjälpt.
Denna uppfinning har nu på vederbörande anmodan blifvit anbragt just på
Dämmans fyr, där uppfinnaren har sin verksamhet. Ifall uppfinningen i längden
visar sig vara praktisk, är det antagligt att den kommer att tillämpas vid fyrarna
i allmänhet. Anordningen är ej förenad med större omkostnader än ungefär en
vanlig ringledning.”
Jag undrar vad som senare hände med uppfinningen … .

Stormar och haverier
Under höst och vinter kunde det blåsa ordentligt på den karga fyrplatsen. En gång när
ett par ur fyrpersonalen varit i land på Svartö och rodde tillbaka till fyren kom deras
båt alldeles för nära vågbrytaren i den lilla hamnen. De törnade kraftigt mot piren
och båten slog runt och de ombord hamnade i vattnet. På fyrplatsen såg fyrmästaren
och fyrvaktaren vad som hände. Med ett rep och dess ände om magen på fyrmästaren, som stod stadigt på land, och andra änden av repet omkring fyrvaktaren, min
morbror, påbörjades räddningsoperationen. Min morbror kastade sig i vattnet och
lyckades bistå de nödställda så att de kom välbehållna upp på torra land. Detta var
ju en olycka med en liten båt men det har också inträffat haverier med stora fartyg i
närheten av fyrplatsen.
I en storm 1936, i tät dimma, grundstötte fartyget ”Ellida” just utanför Dämman. Fartyget trafikerade under många
år i slutet av 1800-talet och i början på
1900-talet flera hamnar på sin väg från
Stockholm till Göteborg, då under namnet ”Svea”. Fartyget förde med sig både
passagerare och gods. Men nu var det
alltså 1936. Helt nära fyren körde fartyget på grund. Inga passagerare fanns

Ellida, Svea Bolaget.
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ombord men besättningen på 16 man var tvungna att gå i livbåtarna och kunde efter
en del strapatser ta sig in till Dämman, där fyrpersonalen tog emot de nödställda. Alla
räddades alltså. ”Ellida” glider efter en tid av grundet och sjunker. Fartyget kan inte
bärgas. Däremot gjordes, efter några veckor, försök att ta upp vissa delar av vraket.
Detta arbete utfördes av personalen på bärgningsfartyget ”Drotten”. Vid ett tillfälle
råkade en dykare förväxla elektriska kablar så att en sprängladdning detonerade just
i närheten av dykaren, som då befann sig ombord på ”Drotten”. Dykaren omkom.
Ytterligare ett par personer skadades. Den höga smällen hördes på Dämman. Lotsar
och fyrpersonal tog sina båtar och åkte ut den lilla sträckan till haveriplatsen för att
bistå och hjälpa de skadade.

Orosmoln på himlen – andra världskriget på gång
Våren 1939 låg torpedkryssare ”Jacob Bagge” tillsammans med flera enheter ur
svenska flottan för ankar på Vållöfjärden. Denna fjärd ligger i närheten av Dämman
och Svartö. På kvällen, dagen före Valborgsmässoaftonen, hade ett antal flottister fått
permission för att, via Svartö, åka in till Mönsterås på dans. När de skulle åter till sina
fartyg vid 12-tiden på kvällen var det mörkt och kallt. Ett dussintal flottister stod på
Svartö brygga och väntade på en stor barkass, som skulle föra dem över till fartygen.
Men den stora båten hade problem med motorn så i stället kom en liten båt. Man
gjorde en provlastning och tyckte att fribordet var tillräckligt för att ta alla med i
båten. Väl ute på fjärden kom en större våg och slog över relingen, båten kantrade, så
alla 14 hamnade i det kalla vattnet. Fyra av de fjorton lyckades simma iland eller blev
upplockade av räddningsbåten från eskaderns depåfartyg, där besättningen hade hört
rop om hjälp. Detta var en stor tragedi för alla inblandade, anhöriga, svenska flottan
och de boende på Dämman, Svartö och Vållö. Tio unga flottister, i 19-20-årsålder,
omkom i olyckan på Vållöfjärden – en av svenska flottans mest tragiska olyckor i
fredstid.

Torpedkryssaren ”Jacob Bagge”.
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Några år senare, 9 juli 1942, då andra världskriget pågick, hade ångfartyget ”Margareta” torpederats utanför Arkösund, en bra bit norr om Dämman. 14 man dog och
följde med fartyget till botten, 4 man lyckades överleva katastrofen. Men det underliga är, att några veckor efter torpederingen hittade några fiskare i Kalmarsund en
flytande stor trälåda. Om fyndplatsen var norr eller söder om Dämman förtäljer inte
historien. Trälådan togs på släp och väl i land visade det sig att trälådan innehöll en
zinkkista. I kistan fanns en död sjöman. Man kunde spåra och konstatera att trälådan
med kista hade varit på färd med ”Margareta” från Kiel, där den svenske sjömannen
från Mellansverige hade dött av en hjärtinfarkt. Trälådan hade tydligen spolats överbord när ”Margareta” sjönk. Eftersom zinkkistan var tät så flöt trälådan med innehåll,
som alltså, tack vare ett par fiskare, kunde sändas vidare till Stockholm, där sjömannen begravdes på Skogskyrkogården.
Ett år senare, den 12 augusti 1943, färdades flera svenska ubåtar i övervattensläge genom Kalmarsund. De beräknades passera Dämman på eftermiddagen. Men saker och
ting skulle hända som förändrade tidsschemat. När ubåtarna var vid fyren Krongrundet norr om Kalmar, så inträffade en sjöolycka. Ubåtarna Illern, Bävern och Uttern,
möter tidigt på morgonen m/s ”Birkaland” i en trång farled. Illern blev påseglad av
det stora handelsfartyget och i detta ögonblick kastas delar av ubåtens besättning,
som befinner sig på däck, överbord. ”Birkaland” fortsätter sakta framåt med ubåten
framför sin stäv för att försöka sätta den på grundare vatten. ”Birkaland” får snabbt ut
en av sina livbåtar och kan rädda hela besättningen på ubåten utom en man. Ubåten
sjunker strax efteråt. Det var flaggubåtsmaskinisten K.G. Hamnér som drunknade
och som hittades två veckor senare vid ölandskusten. Lotsen på ”Birkaland” och fartygschefen på ”Illern” frias från all skuld vid den efterföljande sjöförklaringen. ”Illern”
bärgas och skrotas senare i Karlskrona.

m/s ”Birkaland” med ubåten ”Illern” hängande i stäven i ett försök att sätta
ubåten på grund.
Foto: Flottans män, Malmö
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Lejdtrafiken
I början av 1940-talet kunde fyrpersonalen på Dämman räkna in åtskilliga tyska
fartyg som passerade norrut (men även söderut). Fartygen gick ofta i konvoj, övervakade av svenska örlogsfartyg. De tyska fartygen brukade mötas av svenska flottan
i Hanöbukten. De eskorterades genom Kalmarsund, förbi bl.a. Dämmans fyrplats.
När de gick genom sundet hade de många gånger bytt ut sin Deutsche Kriegs-flagga
till en handelsflagga. Alla soldater ombord på fartygen skulle hållas under däck – det
skulle ”se bättre ut” – inget fick avslöjas. Efter passage av Dämman gick färden norrut
mot Ölands norra udde och vidare längs den svenska kusten till söder om Åland, där
man snart kom in på finskt territorialvatten och de svenska eskortfartygen kunde
återvända.
Vad som på den tiden var allmänt känt,
var att tusentals tyska soldater färdades
under krigsåren på svenska järnvägar på
genomresa till Finland – den så kallade
transitotrafiken
(Engelbrechtdivisionen). Men, att minst lika många soldater
med materiel och utrustning förflyttades från Tyskland via inre svenskt vatten och på svenskt territorialvatten till
Finland är inte lika känt. Vad man med
säkerhet vet är att under hösten 1941
gick 93 stora fartyg med trupper och
materiel genom Kalmarsund och under
1942 passerade 25 tyska fartyg. De södergående fartygen förde bl.a. med sig
sårade tyska soldater från striderna i
Finland. Man kan undra över hur neutrala vi egentligen var i Sverige under
1940-talet.

Hitlers lyxjakt ”Grille” nu örlogsfartyg
med svensk eskort. Foto: Sjöhistoriska museet

Ett av de tyska örlogsfartyg som gick genom Kaslmarsund var Hitlers tidigare lustjakt
”Grille”. Under kriget ombyggd till minutläggnings- och truppfartyg.

Åren rullar på och vid Dämman sker flera olyckstillbud, grundstötningar
och haverier
I december 1964 sjönk ”Nordfart III” i svår storm. Detta hände en knapp kilometer
utanför Dämman. ”Norfart III” har haft många namn. Hon sjösattes 1916 och gick
som lastfartyg under många år, men under tidigt 1960-tal gick fartyget som bilfärja
mellan Timmernabben på fastlandet och Borgholm på Öland. Fartyget kunde ta 15
bilar och hundra passagerare.
Men nu, 1964, var hon lastad med ytong-sten och råkade ut för storm och hög sjö
vid Dämman. Fartyget krängde illa och tog in vatten. Lotsarna och fyrpersonalen såg
händelseförloppet och larmade sjöräddningen, samtidigt som de själva försökte und12

sätta fartyget. Men stormen var för stark – personalen på Dämman kunde inte sjösätta sina båtar. Som av en händelse, befann sig lotsfartyget ”Kalmar” i närheten och
kunde gå med högsta fart mot haveristen. ”Nordfarts” besättning på två man hoppade
i sjön då fartyget sjönk. De två klamrade sig fast på vrakgods som flöt omkring. Efter
nästan en timme i det kalla vattnet var ”Kalmar” framme och kunde plocka upp och
rädda de skeppsbrutna. De två ombordvarande räddades alltså, men fartyget gick till
botten och ligger på drygt 20 meters djup.

Dämman under senare tid
Fyren lyste och svepte sitt sken över Kalmarsund i nästan 100 år. Men 1968 släcktes
fyren för gott. Som ersättning för Dämmans fyr har en 21 meter hög kassunfyr uppförts någon distansminut från den gamla fyren.
Dämmans fyrhus stod tomt under några år men såldes senare och har bl.a. varit
konferensanläggning, restaurang och hotell. Trots utbyggnad, moderniseringar och
lyxiga inredningar var det nog svårt att få ekonomi i anläggningen, som upphörde
efter några år.
Under 2014 såldes Dämman på nytt, efter det att, det begärda priset på anläggningen
hade dalat år efter år. Vad som nu skall hända med Dämman står, vad jag förstår,
skrivit i stjärnorna.

Dämmans fyr som konferensanläggning, restaurang och hotell.
Foto: Esbjörn Hillberg
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Ordning och reda i frekvensen
– eller tidsstyrda radiofyrar
Leif Elsby

En fyr kan leda och varna på mer än ett sätt. Vanligen tänker vi att en fyr
sänder ut ljus men den kan även sända ut ljud eller radiovågor. Det är om
radiofyrar detta skall handla.

Radiofyrar i svenska och näraliggande vatten. Cirkel: cirkulär radiofyr.
Triangel: riktad radiofyr. 			
Ur Svensk Fyrlista 1959.

Två typer

Radiofyrar fanns av två typer. På vissa platser fanns riktade radiofyrar. De användes
för att leda i en passage. Med enkel utrustning ombord på en båt, en vanlig rundradiomottagare, kunde rorsman höra om man låg på kurslinjen eller vid sidan av, och i
så fall på vilken sida.
Men flertalet radiofyrar var så kallat cirkulära. De var rundstrålande, sände lika horisonten runt. De användes för att pejlas in. Med en speciell mottagare och en vridbar
antenn ombord, fann man riktningen till radiofyren. Pejling av två eller flera gav
krysspejling och därmed navigatörens sökta läge, ofta långt ute på öppet vatten. Det
är om de cirkulära radiofyrarna detta skall handla.
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Sändningsschema för cirkulära radiofyrar. Fyrarna Holmögadd, fyrskeppet Sydostbrotten och Norrskär bildade en kedja. En annan var Skagsudde, Hemsö och Brämön. Inom
kedjan var sändningen synkroniserad, samma frekvens och samma tonhöjd. 1959 var
”perioden” 1 minut. Flygfyrar, som här Alnö, sände kontinuerligt.
						Utsnitt ur Svensk Fyrlista 1959.

Trångt i etern

I radions barndom var antalet sändare inte så stort. De kunde alla få sin egen frekvens. Men sändarna blev fler och utrymmet i etern var och är begränsat. Snart fanns
inget utrymme ledigt. Allt frekvensutrymme var upptaget. Och det är detta som är
problemet. För att inte störa varandra kunde endast ett visst antal sändare vara igång
samtidigt. Men behovet var och är stort. Hur lösa det?
Jo. Man lade ”pusslet med frekvenser” så
att geografiskt näraliggande sändare gavs
”stor” skillnad i frekvens. Då blev störningen liten. Men eftersom räckvidden
för en sändare är begränsad kunde man
lägga de som låg geografiskt ”långt” borta
från oss ”nära” i frekvens med de som låg
nära oss. Då blev störningen mellan dem
liten samtidigt som fler fick plats.

Frekvensband

Frekvensen styr även radiovågornas
räckvidd. Beroende på ändamål kom
etern att delas upp i olika ”band”. På
kortvågsbandet kom fartygstrafik och
annan långväga förbindelse att hålla till.
Förbindelsen där var ofta svajig, men
det var den som var möjlig för långa avstånd. Rundradion krävde däremot att
det skulle vara störningsfritt. Den kom

Sändaren för cirkulär radiofyr ombord på
fyrskepp Nr 32 Fladen. Bild från 1926.
Arkiv Sjöfartsverket.
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därför att hålla till på mellanvågsbandet, men delvis även på långvåg (t.ex. stationen
Kalundborg). Tekniken för ultrakortvåg fanns inte ännu. Men idag sänds rundradion
(P1 m.fl.) nästan helt och hållet på bandet för ultrakortvåg, idag kallat FM-bandet.
Efter internationella överenskommelser fick radiofyrarna hålla till på långvågsbandet.
De fick där ett eget frekvensutrymme.

Klar sikt eller tjocka

Radiofyrar drivs med elektricitet. De för luftfart var inkopplade på det allmänna
elnätet och kunde sända kontinuerligt. Men det är om sjöfartens cirkulära radiofyrar
detta skall handla.
Innan man var inkopplad på det allmänna elnätet var man tvungen att producera sin
elektricitet själva. Fyrplatsens ångmaskin eller explosionsmotor drev en generator.
Strömmen användes framför allt för fyrplatsens mistlur. När det var tjocka och nedsatt sikt var den igång med sitt tut och sitt bröl. Då fanns riklig tillgång på ström på
fyrplatsen. Då kunde man ladda batterier och man kunde sända kontinuerligt med
radiofyren.

Även om radiofyren var ansluten till allmänna elnätet fanns reservkraft redo att starta
vid strömavbrott. Här Hoburgen.
			
Foto Leif Elsby 2001
Men vid klar sikt var mistsignalen tyst och därmed var generatorn oftast stoppad.
Ström till radiofyren togs då från ackumulatorbatteriet, som innehöll ”sparad” ström.
Men tillgången där var inte oändlig. För att hushålla sände radiofyren vid klart väder
inte kontinuerligt utan ”bara” 2 gånger per timme.
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När inte generatorn var igång togs ström till radiofyren från batterier. Här på Fyrskepp Nr 32 Fladen. Bild från 1926.
Arkiv Sjöfartsverket.
				

Tidsdelning

Klar sikt eller tjocka var alltså den övergripande tidsstyrningen för en radiofyr. Radiofyrarna fick dessutom sin egen lösning. Geografiskt näraliggande fyrar delades in
i kedjor, grupper. Inom gruppen sände man på samma frekvens och en i taget, den
ena efter den andra.
För frekvensutnyttjandet var detta praktiskt. Inte bara ett fåtal utan många radiofyrar
kunde sända sina meddelanden och detta inom ett begränsat frekvensutrymme.
För navigatören var det praktiskt. Med en och samma frekvensinställning på egen
mottagare kunde man pejla den ena efter den andra fyren i kedjan. Det var bara att
pejla och vänta tills den sänt färdigt och sedan vrida den riktningskänsliga antennen
för signal från nästa.
Alla radiofyrar var modulerade med en hörbar ton (tonfrekvens). Tonhöjden (pipet)
var samma inom gruppen men olika för näraliggande grupper. För navigatören var det
praktiskt. Det underlättade att skilja signaler från den pejlade fyren från en annan,
avlägsen fyr, som eventuellt arbetade samtidigt på en näraliggande frekvens men med
annan ton på pipet.

Pejlminimum

Man lyssnade med hjälp av hörlurar. Vid pejlingen vred man antennen så att signalen
blev som svagast. För det mänskliga örat är ett minimum lättare att urskilja än ett
maximum. Riktningen till fyren ligger sedan 90 grader från minimum.
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Sändning

Men för att låta flera dela på samma frekvens krävs ordning och reda. Annars ”pratar
man i munnen” på varandra. Hur göra i praktiken?
Varje fyr fick 2 minuter på sig exakt. De sände i tur och ordning inom sin grupp. För
att skapa tillräcklig marginal mellan sändarna, skulle det vara tyst i slutet på varje
tvåminutersperiod. Tystnaden var 10 sekunder. Sändaren var alltså aktiv i 120-10 =
110 sekunder.
När varje radiofyr började sin sändning identifierade den sig. Varje hade sin kod bestående av två, ibland tre, bokstäver. Fyrplatsen Understen hade beteckningen ”UN”.
Fyrskeppet Vinga hade beteckningen ”VI”. Och så vidare. Igenkänningssignalen sändes
på morse och upprepades två gånger, för vissa tre, därefter följt av en utdragen ton (s.k.
pejlstreck) och sist åter morsesignalen. Sedan en gång till. Sist tystnad i 10 sek. Klar.
Den ”egna” fyren fick sedan vänta tills de andra i gruppen var färdiga. Om det var
3 radiofyrar i gruppen fick den alltså vänta i (3-1) x 2 = 4 minuter = 240 sekunder.
Sedan skulle den egna börja sända. Och så vidare. Varje ”period” var 6 minuter.
Vid klar sikt sände man sparsamt. Klarvädersändning innebar, att gruppen började
sända de första 12 minuterna (2 perioder) av varje halvtimme, sedan var alla fyrar i
gruppen tysta. Syftet med denna sändning var bland annat att navigatören skulle få
träna utan att det var ”skarpt läge”.
Signalen för en radiofyr för sjöfarten bestod av två delar: igenkänningssignal (ID)
samt pejlsignal. Signalen avgavs år 1942 enligt: ID (2 till 3 ggr), 14 korta pejlstreck,
ett långt pejlstreck, ID (1 gång), tystnad 10 s, repetition (1 gång) = summa 2 min,
tystnad 4 min (varunder de andra två fyrarna i kedjan sände sina signaler).

Tidssignal

För varje radiofyr styrdes allt av en maskin eller ”klocka”. Men en klocka drar sig alltid. Och olika klockor drar sig alla olika fort. Utan uppsikt blir det kaos.
På den tiden sändes dagligen över rundradio en så kallad tidssignal. Den gav ”rätt” tid.
Den kunde användas av alla för att ställa allas ur så att de visade rätt tid. Så gjorde
man även för radiofyrarna. Med avsikt gick deras ”klocka” något för fort. Någon sekund innan stannade man för hand urets mekanism. När det var ”rätt” tid startade
man den åter. På så vis blev allt ”tajmat och klart” fram till nästa dag.

Avancerade tidmätare

”Klockorna” för styrning av radiosändarna var mekaniska mästerverk. Tidmätaren
skulle ha en exakthet som en kronometer, oavsett om den var placerad ”på land” eller
på ett gungande fyrskepp. Den skulle gå lika oavsett om det var varmt eller kallt. Och
den styrde via kamskivor radiosändaren att ge igenkänningssignal, pejlstreck, upprepning och tystnad. Med en liten spak kunde uret ställas för ”klar sikt” eller ”dimma”.
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Faktaruta
På 1920-talet fanns 3 svenska stationer som på begäran kunde pejla in en sjöfarare och meddela bäring till denne: Morups Tånge, Vinga och Hållö.
Landsort tillkom 1935.
I Norge fanns 2: Ferder och Oksöy.
1921 utrustades Vinga fyrplats med den första svenska cirkulära radiofyren.
1965 hade svenska kusten 38 cirkulära radiofyrar i drift för sjöfarten.
1968 hade näten med de cirkulära radiofyrarna byggts ut så att de bl.a. omfattade alla nordiska vatten. Radiofyrarnas frekvenser låg på långvåg i området
287,3 - 314,5 kHz och var uppdelat på 14 kanaler.
Under 1970- och 1980-talen blev för handelssjöfarten radar, Decca Navigator,
Loran C och satellitnavigering (GPS) de vanligaste hjälpmedlen.
Radiofyrarna behölls men ansågs då bara användas av fritidsbåtarna.
1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar.
2000 återstod 7, som nu fick användning för att sända korrektionssignaler till
GPS, s.k. differentiell GPS, förkortat D-GPS.
2000 var också sista året för Decca Navigator, som var baserat på egna radiofyrar,
i flera fall placerade på fyrplatser. GPS hade nu tagit över. Men även GPS är ett
system av radiofyrar, visserligen ”högt där uppe”.
Mer att läsa finns i: https://fyr.org/wiki/index.php/Radiofyr

Om du inte får Blänket
Det har varit en del strul med distributionen av Blänket under våren. En del har
inte fått medlemstidningen alls och andra har fått dubbla ex. Inte bra alls vare sig
det ena eller andra.
Efter koll med tryckeriet har det framkommit att dubbla ex berodde på tillfälligt
problem med paketeringsmaskinen. För att vara på den säkra sidan backade man
processen och då blev det dubbelt för några. Värre med de som inte fått något
alls. Här får man nog skylla på PostNord och då är det mera utsiktslöst.
Om du inte har fått tidningen senast för nr 1 den 20 februari, nr 2 den 20 maj,
nr 3 den 20 augusti och nr 4 den 20 november så hör av dig till antingen:
medlem@fyr.org eller telefon 08-710 3333 eller
maria.elsby@gmail.com, telefon 0523-22139.
						Redaktören
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Några fyrar utmed Hurtigruten
Ulf Schloss

I början på juli 2019 företog övertecknad med sambo en resa med M/S
Trollfjord från Kirkenes till Bergen. En oförglömlig resa med midnattssol,
sol och vindstilla och +5 grader C på Nordkap, nordpolen c:a 200 mil och
Spetsbergen c:a 100 mil norrut.
Vädret växlade mellan snöglopp, solsken, regn och dimma. Höga delvis snötäckta
fjäll, djupa fjordar framförallt Trollfjorden, c:a 1,5 km djup och kanske 150 m bred i
inloppet omsluten av fantastiska fjäll, en mäktig upplevelse!

Vardö Fyr i Finnmarken är Norges ostligaste fyr och ligger inte långt från Ryska gränsen, N 70º O 31º. Första fyren från 1896, automatiserades 1987 och avbemannades
1991. Fyren har en lyshöjd på 77 m och är näst högsta i Norge efter Utsira.
Under WW 2 besattes fyren av tyska trupper och blev svårt vandaliserad.

Hurtigruten startade 1893 för att transportera gods och passagerare mellan de svårtillgängliga orterna längs den långa kusten. Lederna går därför ofta inomskärs, vilket
innebär att få av de större fyrarna i detta fyrrika land förblir inom synhåll. Lite trist
för en fyrfotograf, men man kan ju inte få allt här i världen. Några bilder blev det
dock.
En svindlande båtresa som kan rekommenderas på det varmaste!
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Makkaur Fyr i Finnmarken vid inloppet till Båtsfjorden, N 70º O 30º. Första fyren
från1928, automatiserades 2004. Kanske inte någon av de vackraste fyrarna i Norge
men omgivningen är magnifik.

Henningsvär Fyr, Lofoten. Första fyren från 1857 avbemannades och släcktes 1935
och ersattes av en enkel fyrlykta på stativ.
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Stavnäs Fyr i Romsdal, utanför Kristiansund, första fyren byggdes 1842, dagens fyr
byggdes 1953 och automatiserades och avbemannades 1976.

Typisk norsk ledfyr, ganska lik dess
svenska motsvarighet. Denna fyr är belägen utefter den otroligt vackra leden
mellan Västerålen och Lofoten.

Tyrhaug Fyr i Romsdal, första fyren är från

1833, dagens fyr byggdes 1897 och automatiserades och avbemannades 1967.
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Fyrmusik
Villemo Daneling

Jag heter Villemo Daneling och är musiker och tonsättare. I ungefär 20 års tid har
jag haft ett stort intresse för fyrar och varit
medlem i Svenska Fyrsällskapet, och det
har spillt över på mitt musikskapande. Det
första musikstycket jag skrev med fyr-anknytning är musikmeditationen ”Fyrarna”,
ett orgelstycke där jag har översatt olika
fyrkaraktärers blinkande till toner.
Det har även blivit flera sånger om livet
vid havet, bl.a. sångsviten Sea Suite som
består av fem sånger i jazzig stil, varav
en, ”The Lighthouse”, är tillägnad Hanö
fyr som jag kan se lysa hemifrån vid goda
väderförhållanden. Även i en del av mina
andra sångtexter omnämns fyrar och deras
ljus, ofta som en symbol för hur man kan
navigera sig fram genom livet.
Jag har nästan alltid med någon av mina fyr- eller havskompositioner när jag sätter
ihop ett konsertprogram och de väcker ofta stort intresse. På senare tid har jag också
etablerat kontakt med en annan “fyr-kompositör” på andra sidan Atlanten, konsertorganisten Carson Cooman, och vi har haft ett spännande utbyte där vi framträder
med varandras fyr-musik på konserter i USA, Sverige och övriga Europa.
Min musik finns för fri lyssning på:
https://soundcloud.com/sealight-3 samt på
https://www.youtube.com/playlist?list=PLojwXQwsL
b0HoMRZzz-R4KelPWZYMtsKT
Den som är intresserad av att själv spela eller sjunga
lite fyrmusik eller vill veta något mer får gärna kontakta
mig: ville125@gmail.com.

Hanö fyr har många gånger varit min
inspirationskälla
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Huvdens fyr blinkar igen!
Agneta Ebeling

Kanske ingen stor nyhet, men för mig var det som att en
stor sten lyftes från mina axlar för ett par veckor sedan. Vad
hände? Det är nog bäst att jag börjar med en liten bakgrund
och går tillbaka i tiden några år.
Min make, Carl Fredrik Ebeling, var en
stor beundrare av Gustaf Dalén och hans
uppfinningar. Han såg filmen ”Seger i
mörker” som liten, och sedan var han
som uppslukad av fyrteknik. Hans intresse för detta blev hans stora hobby
genom livet. Han begrep sig på tekniken
till den milda grad att många anlitade
honom för renoveringar av fyrlyktor och
fyrsystem. Han var bland annat med om
att iordningsställa fyren ”Elma Dalén”
vid Maritiman i Göteborgs hamn, samt
att sätta fyrutrustningen på Dalénmuséet i Stenstorp i funktion.
När svenska marinen gjorde sig av
med sina fyrar, då var Carl Fredrik framme och fick den kasserade utrustningen.
Carl Fredrik var till yrket marinläkare.
Han byggde sedan Huvdens fyr som sedan 1990 står på vår/min fastighet i sjön
Mjörn. Den byggdes enligt System Dalén, med fyrlykta från 1912 och solventil, klippapparat samt att den var gasdriven med acetylen. AGA sponsrade gasen
genom alla år. Fantastiskt! Fyren ingår i
Mjörns utprickningssystem, tillsammans
med några andra ledfyrar. Den blinkar
från maj till oktober, ett blink var tredje
sekund. Fyren har varit månadens fyr i
Göteborgs Posten och var under många
år registrerad i Svensk fyrlista.
Min make gick ur tiden förra året,
och med honom försvann också kunskapen om fyrtekniken. Vad skulle jag göra
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nu? Vem kunde hjälpa mig? Visserligen
har jag som narkossköterska handskats
med gaser i hela mitt yrkesliv, men att
från det även hantera acetylen och komplicerad fyrteknik, det ansåg jag inte
möjligt. Jag har deltagit i makens hobby
med intresse på lite avstånd. Alltid tyckt
att det varit spännande med tekniken
och med historier om fyrar. När Carl
Fredrik fyllde 50 år gjorde vi en resa till
London med hela familjen. Då ingick
bland annat ett besök på Trinity House.
Vi blev guidade genom deras fyrutställning och bjöds på en fin lunch vid
Themsen. Ett fint minne!

Fyrlykta och solventil, Huvdens fyr

Men hur, och av vem?
Ibland är världen liten, det inser man
lite då och då. Min sons svärfar är mycket aktiv i hamnföreningen i en stor insjö
i södra Sverige. Där skulle man modernisera sina fyrar och lysbojar med solceller. Då blev det plötsligt över en specialglödlampa och ett skymningsrelä. Tänk
att de passade perfekt i Huvdens fyr,
exakt rätt fyrkaraktär och utrustningen
fick plats i den gamla fyrlyktan!
Vad gör man sedan då? Jo, nu måste
den drivas på något sätt. Lösningen blev
ett bilbatteri.
Det finns många som hjälpt mig och
varit ett stort stöd i processen med att få
fyren att blinka igen. Tack till alla!

En ledsen fyr, stormsargad med sönderblåsta sektorskärmar.
Jag kände starkt, med stöd från mina
barn, att vi inte ville riva fyren utan
verkligen försöka driva den vidare. Den
var ändå Carl Fredriks stora livsverk.
Men hur skulle det gå till?
Sedan kom stormen med stort S,
förra hösten i september. Mycket hårda
vindbyar. Sektorskärmarna blåste sönder
och fick under vintern repareras. En snäll
medlem i Mjörns Sjökortsförening ställde upp med sin svets och lagade dem.
Vi upptäckte därefter att plattan
som fyrlyktan står på, lutade betänkligt.
Den var lite rutten. Vem skulle kunna
fixa den? En snickerifirma i närheten
gjorde en exakt kopia, och fyrlyktan
kunde sedan lyftas på plats igen.
Men hur skulle vi göra med gasen?
En stor firma i Göteborg som hanterar
gas och som Carl Fredrik haft mycket
kontakt med genom åren, erbjöd sig att
ta hand om gastuberna och blåsa rent
ledningarna. För vid det laget hade vi
förstått att fyren måste elektrifieras.

Så, för att knyta ihop säcken lite.
Nu blinkar den igen vid Mjörns strand!

Huvdens fyr åter i gott skick efter de
omfattande reparationerna.
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Havet ger - och havet tar tillbaka
Alf Brodin

Redan från 1670 finns det uppteckningar som berättar att den
förrädiska kusten med sandbankar
utanför sydöstra England såg 32
fartyg gå under i en enda storm.
Svårigheten att från havet se den
flacka kustlinjen gav skäl att resa
den första versionen av en privat
koleldad vippfyr vid Orfordness
två år senare. En verksamhet som
redan från början finansierades
genom att alla passerande fartyg
krävdes på en fyravgift, som i dagens penningvärde skulle inbringat kring 7 miljoner/år.
Karta över SÖ England
1836 förstatligades fyrarna i Storbritannien under Trinity House (ung. Fyrmyndigheten) som moderniserade och drev fyren till 2013 då den släcktes. Trinity House
uppgraderade bl.a. fyren från att ljuset kom från trä, vilket byttes till kol, sedermera
valolja innan den blev elektrifierad 1959.
Efter att hela elva olika versioner av fyrar funnits på revet genom åren sluts nu cirkeln
då den sista fyren, som åter är privatägd, ska monteras ner (man vill ju inte skriva ”rivs”). Den nuvarande är inte bara den största i raden, med en höjd på 30 meter (100
fot), utan den var också byggnadsminne och ett självklart landmärke i Suffolk – nära
Ipswich (se karta över SÖ England). Med sin långa historia har den varit en självklar
del i landskapsbilden för alla nu levande, eftersom den var byggd 1792, och kom att
bli 228 år.
Men mycket har hänt under alla dessa år. I mitten på juli 2020 så kördes en stor
bandkran och en grävmaskin ut till det yttersta på den vattenomflutna grusbanken
Orfordness, för att börja montera ner fyren. En grusbank längs kusten som med sina
nästan 14 km är längst i Europa. Stormar i kombination med tidvatten på omkring
fyra meter under alla år har gjort att stranden inte längre finns närmare 100 meter
bort som förr, utan större vågor slår nu mot fyren. Vad som en gång var ett övernattningshus intill fyren revs av en storm 2019 och även själva fyren har börjat bli
underminerad. Bara stormarna vintern 2013 – 2014 flyttade in strandlinjen med över
fyra meter på ett par dagar. Dessutom är den byggd med kalkmurbruk, som i längden
skulle lösas upp om den ständigt var överspolad.
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Kranen och grävmaskinen med hydraulhammare på plats för att inleda demonteringen.
Som så ofta så har inte stranderosionen varit en kontinuerlig process. Under några
år på 1980-talet vände plötsligt processen och stranden blev bredare igen. Snart nog
fortsatte dock erosionen, och trots stora insatser av frivilliga med att bygga stenkassuner i stålnät, lägga ut gummimattor och gräva tillbaka grus så har erosionen inte gått
att hindra. På ett par platser i England har man skurit av fyrar vid basen och släpat
dom längre bort från stranden i ett stycke. Det har inte tillåtits här, och heller inte att
ta in material utifrån eller påla vid fyren på grund av områdets helt unika karaktär

Bilden är från “Record Britain from the sky - 1951”. Fyren ligger då närmare 100 m
från strandlinjen. Här syns också ringmuren runt de ursprungliga fyrvaktarbostäderna
och dom odlingslotter man hade skapat inom muren. Familjerna bodde vid fyren fram till
1938, då de flyttades av sekretesskäl, och den ständiga bemanningen upphörde 1965. De
ursprungliga bostäderna revs på 1960-talet då ett nytt hus för övernattning, som havet
sedan rev 2019, tillkom.
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och fauna. Revet är skyddat som ”Område av särskilt vetenskapligt intresse” (Site of
Scientific Special Interest - SSSI) och är EU-klassat som Natura 2000. Att området
samtidigt inte blivit exploaterat och att grus har utvunnits som råvara har berott på
att det också haft ett exceptionellt militärt intresse. Vilket lett till att det varit avlyst
för utomstående i över 100 år (mer om det mot slutet).
Sedan 2013 är fyren åter i privat ägo. Men, i den låga köpeskillingen, ungefär 30.000
svenska kronor, ingick dock en klausul om att stiftelsen, Orfordness Lighthouse Trust
(med en huvudfinansiär) också ska bekosta rivningen när/om det skulle bli aktuellt.
Att få köpa ett landmärke på yttersta kusten, mitt i ett naturskyddsområde för en så
låg summa var såklart ett klipp. Baksidan på myntet är dock att det förväntas kosta
kring 1,5 miljon att montera ner fyren.
Den 17de juli 2020 gjordes
så det första lyftet som flyttade det losskurna taket ner
på marken. På omkring fyra
veckor räknar man med att
ha genomfört nedmontering,
borttransport och markrensning. Då kommer man samtidigt att ha raderat ut alla
spår av 350 år av fyrverksamhet på näset. Stiftelsen avser dock att försöka spara så
mycket som möjligt av den unika utrustningen som finns i tornet. Inte minst den 14
ton tunga mekaniken med glaslinserna. Samtidigt är tanken att man ska kunna skapa
ett mindre och mera tillgängligt museum längre in på land. Där kommer, förutom
all fyrteknik, också den unika rundade träinredningen att ha en självklar plats. Under
rivningen kommer man dessutom att försöka spara så många tegelstenar som möjligt
genom att försiktigt riva väggarna inåt. Tanken är att man genom att kunna sälja tegel som minnesstenar, ska kunna delfinansiera både skapandet av museet och få ett
bidrag till rivningen. Då fyren var öppen för besök mellan 2013 fram till 2018, och
ett mycket populärt besöksmål för turister, har många i Suffolk kunnat besöka fyren.
Den anses rent av vara ”Suffolk’s Taj Mahal” av entusiasterna.
Huvudägaren till fyren, Nicholas Gold, saknar på intet sätt ett personligt band till
fyren. Hans far var den sista fyrvaktaren på Orfordness. Han var själv där ”nästan
varje söndag med far”, fram tills att fyren helt avmannades 1993. Med en lång karriär
som finansiell rådgivare i London City, kan man nog anta att löneläget varit något
helt annat än faderns. Vilket delvis bekräftas av att Gold, förutom fyren Orfordness,
också äger en nedlagd kyrka och en f.d. amerikansk radiospaningsstation från kriget.
Själva nedmonteringen, att ta bort grunden till fyren och städa undan alla spår, beräknades bara ta fyra veckor. Vilket betyder att när Blänket kommer ut så är det mer än en
månad sedan jobbet avslutades. Kanske har Nordsjön redan hunnit ta tillbaka platsen
där man för 228 år sedan valde att lägga grunden för den sista fyren på Orfordness.
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Det militära intresset för Orfordness
För att återkomma till det militära intresset för näset, och särskilt grusrevet där fyren
stod, så har intresset varierat, men först och främst har allt varit mycket hemligt.
Området är ju riktat mot Europa och har vatten på alla sidor med fri horisont (se
karta 2). En avskildhet som gjorde att man satte upp den första radiofyren för flygnavigering här redan 1929 – Orfordness Beacon (el. Black Beacon). Tidigt började
man också testa ammunition av alla typer här. Under kalla kriget utvecklades detta
till ett Atomic Weapons Research Establishment (atomvapenutveckling) som bedrev
forskning och tester av vapen här till 1971. Dom stora och kraftigt förstärkta sprängskydd, ”Pagodorna”, som byggdes för bombtester finns ännu kvar. Den fria sikten
mot Europa ledde till att man under tidigt 1960-tal kom att bygga upp, vad som då
var världens största radarspaningsstation – Cobra Mist – för NATO:s hemliga spaning mot Östeuropa. Trots att fem master om 110 meter hade rests, och därtill flera
mindre, visade sig funktionen vara en besvikelse, varför Brittiska UD tog över från
1973 och började sända kodad kommunikation med ambassader i utlandet. När den
verksamheten avslutades 1982 togs masterna över av BBC som sände på 648 kHz
mot hela Central- och Östeuropa härifrån. Sedan 2011 har även den verksamheten
lagts ner och sändarna har privatiserats.
Hur noggrant säkerhetsklassade fyrpersonalen varit här under de senaste 100 åren
kan vi bara gissa, men med den överblick över maximalt hemlig verksamhet som
fyren gav, så var säkert kontrollen över personalen exceptionell. Huvuddelen av området är numera öppet för besök – inklusive kärnvapenbunkrarna. Även grannön Havergate Island är ett uppskattat besöksmål och välkänd i fågelkretsar för sin stora
artrikedom och vårdas av ”Kungliga Sällskapet för fåglars bevarade” (RSPB).

Orfordness och övriga installationer.

Mini-historia kring fyrar i Storbritannien
Fyrhistorien här tog sin början då Romarna byggde den då 19 meter höga
Dover Pharos redan år 50. Sedan skulle
det dröja ända till 1998 innan den sista
fyrvaktaren lämnade sin fyr - North Foreland, i Kent (vid X på karta 1). Idag
finns ungefär 130 aktiva fyrtorn kvar
runt Storbritannien - alla obemannade.

Ytterligare internetlänkar för den som vill veta mer:

* Ursprungliga artiklar på BBC, som gav idéen till artikeln - med många fler bilder:
https://www.bbc.co.uk/search?q=Orfordness+lighthouse
* Film från ett besök på fyren 1993: www.youtube.com/watch?v=5BjDQ7kXc0Q
* Radarstationen: Orfordness transmitting station:
www.flickr.com/photos/john_fielding/11739241703
* Som sedan blev BBCs sändare på 648 kHz mot Europa:
www.youtube.com/watch?v=4dMfb3nY_rE
* Vapenforskningen: Atomic Weapons Research Establishment (AWRE) med
drönare: www.youtube.com/watch?v=fNuhMRXQ2EY
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Fyrdagsfirande på Holmögadd
Johan Stiernspetz

Anders Vincent från Holmögadds Intresseförening och jag, båda medlemmar i Svenska Fyrsällskapet, mötte upp vid Karlsborgs småbåtshamn
med Åke Brännström, kassör i intresseföreningen och hans gode vän Göran
Persson.
Åkes öppna båt skulle nyttjas de två milen till Holmögadd där vi skulle öppna
upp fyren denna Internationella Fyrdag
2020.
Vi konstaterade att det möjligen
skulle blåsa 8 sekundmeter sydlig vind
redan ute på Kvarken enligt SMHI, men

Med Åkes styrpulpetbåt tog vi oss över en
blåsig Kvarken till Holmögadd.
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det skulle inte vara omöjligt att ta sig
över de öppna ytorna.
Vi körde ut på lugna vatten genom
småbåtsleden, passerade de sista öarna
och svängde fören mot sydost. Här mötte vi den större dyningen söderifrån som
väntat, men ju längre ut vi kom ökade
vågorna markant. Sydvästlig vind hade
blåst upp nya vågor tvärs den längre
gamla dyningen, och nu gjorde Kvarken skäl för alla historier. Vår öppna
motorbåt gungade rejält i den krabba
sjön. Havet är grunt och gör sjögången
besvärlig. Det i kombination med stenar
och grund överallt har skapat den största
skeppskyrkogården i Sverige. Runt Holmön finns 200 vrak efter förlisningar i
de förrädiska vattnen och strömmarna
genom historien.

Den imponerande dubbellinsen.
Väl framkomna till fyrplatsen klippte vi
gräsmattan och satte upp vårt fikastånd
med varmkorv.
Redan vid 10-tiden, då vi öppnade,
fanns det besökare på plats. Efter promenaden de 3,5 kilometrarna från norra hamnen, där segelbåtar låg redan då vi kom på
morgonen, dök fler människor upp.
Man tog en tur genom maskinhallen
med reservaggregaten, rapportrummet,
verkstaden och sedan de 83 stegen upp
till den imponerande dubbellinsen.

Här förvarades kolet till fyren.

46 besökare denna lördag i augusti. Det
hade vi aldrig trott på, men så blev det!

Reservaggregatet till fyren.
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Fyrdagarna 2020 präglades av corona
Årets fyrdagar präglades starkt av coronaviruset. Många av de fyrar som normalt
brukar delta kunde i år inte vara med på grund av svårigheter att uppfylla kravet på
distansering eller beroende på att många av arrangörerna tillhörde någon riskgrupp,
t.ex. 70-plus. Ungefär hälften, av det antal fyrar som brukar delta, var i år med på
fyrdagarna. Väderleksförhållandena var i stort sett bra. En högtrycksrygg i söder gav
vackert väder medan ett lågtryck över Barents hav gav blåsigt i norr.
I norr kunde man t.ex. ta båt till Gåsören för att avnjuta en trerätters middag utanför
fyren och se fyren tändas vid skymningen. På Dalénmuseet i Stenstorp anordnades
två föreläsningar om Daléns fyrsystem. I Glafsfjorden deltog fyren vid Klässbol för
första gången samtidigt som båtklubben fyllde 50 år, vilket firades med att tända 50
marschaller på pirarna
I Bohuslän var vädret mycket fint och
många besökare tog turbåt eller egna flytetyg till Ursholmen. Guiden Douglas
Lipkin gestaltade fyrmästare Hagvard och
berättade bl. a. om livet på fyrplatsen under andra världskriget. Nationalparkschef
Anders Tysklind från Länsstyrelsen berättade om fyrarna och såg till att arrangemanget
kunde genomföras coronasäkert uppe vid
tornen och vid det lilla museet i den gamla
fotogenboden.

Ursholmens fyrbostäder
Foto: Anders Tysklind

På Hållö anordnades en utställning om graniten där och man visade en film om en
händelse under andra världskriget då ett
hemligt kurirplan på väg till Bromma hade
blivit beskjutet av ett tyskt jaktplan. Kraschlandningen vid Hållö blev svår och av de 15
personerna ombord överlevde bara två.

Detta var ett axplock av alla aktiviteter som ordnades under fyrdagarna 2020. Totalt
var 35 fyrar öppna och antalet besökare blev 5793.
Antal besökare ordnat efter numerär var: Kullen 2532, Tylö 450, Hållö 309, Ölands
Södra Udde 288, Ölands Norra Udde 225, Bjuröklubb 204, Måseskär 188, Segerstad
186, Almagrundet, fyrsk 105, Pater Noster 100, Huvudskär 99, Garpen 96, Bremön
86, Ursholmen 75, Stenkyrkehuk fyr 61, Ystad 61, Bråten 60, Hammarö Skage 60,
Hästholmen 60, Landsort 52, Bungeör 50, Klässbol 50, Nordkoster 50, Smygehuk 50,
Holmögadd 46, Limö 42, Gåsören 35, Stora Fjäderägg 35, Lungö 29, Björn 24, Hoburg
24, Ingrunden/Utgrunden 21, Dalénmuseet 20, Sandhammaren 13, Söderarm 7.
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
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som tillåtit att fyrarna har öppnats. Såväl privatpersoner som föreningar och kommersiella organisationer har deltagit, 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. Med Sveriges långa kust är fyrarna fortsatt
viktiga som navigationshjälpmedel, kulturella minnesmärken och vackra utposter i
sjö- och havsmiljö.
Tack till er alla och hör gärna av er till Svenska Fyrsällskapet.
Mot bakgrund av coronapandemin får man säga att årets fyrdagar ändå blev en framgång med många fina arrangemang och ett stort antal besökare.
Jag hälsar alla välkomna tillbaka till fyrdagarna 2021.
Hälsningar, Tommy Öberg, e-post: fyrdagen@fyr.org, tel 070 54 84 302

Känner du igen fyrvaktarna?
I Fyrpersonalregistret saknas många foton på fyrvaktare och deras familjer. Ibland är
det tvärtom. Jag har bilden men vet inte vem det är. Kan du hjälpa mig?

Båda fotona är
från trakten av
Östhammar.

Det okända fyrvaktarparet är troligen
från trakten av Östergarn.
Skicka uppgifter eller ring till:
Maria Elsby
maria.elsby@gmail.com
Tel. 0523-22139 eller
Terrassvägen 3, Stockevik
451 78 Fiskebäckskil
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Tylöns högresta jubilar 150 år
Marie Tilosius och Anders Widén
Den 27 juli 2020 valt av initiativtagaren
Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn
Hillberg avtäcktes med bubbel och hurrarop
en minnesplakett av borgmästaren i Halmstad Jonas Bergman i närvaro av en företrädare Bengt Ekberg och de entusiaster som
varje år i samband med Fyrdagarna öppnar
den nära men ack så avlägsna Tylö Fyr för
allmänheten.
Anders Widén med ett stort engagemang i Tylö
Fyr hälsar besökarna välkomna till jubilaren.

Foto: Carl Magnus Wennerholm, SR Halland P4.

De åttahundra meter som skiljer Tylösand från södra Hallands enda ö är och har alltid
varit en vallgrav som endera bränningar eller ishinder stoppat människor att ta sig
till eller ifrån under ett årtusende. Merparten av de 450 Halmstadsbor och turister
som CV19-anpassat i år besökte Tylö Fyr har sett den på avstånd men aldrig kunnat
komma ut för ett besök i den magnifika lanterninen.
Tylö Fyr tändes 1870 och släcktes 98 år senare, ersatt av kassunfyren Tylögrund (se
omslagets baksida), är 13 m hög och konstruerad av fyringenjör Gustaf von Heidenstam, far till Verner. Fyren var bemannad under hela sin lysande tid.
Fyren är med sina 10 kanter, en av Sveriges ”kantigaste” fyrar. Två andra tiokantiga
fyrar byggdes vid samma tid, Faluddens fyr (1867) på Gotland och Skrivareklippans
fyr (1871) utanför Varberg.
Fyren målades från början röd men blev efter ett antal år vitmålad. Nu har den återfått sin ursprungliga röda färg i samband med den 2008 av Statens Fastighetsverk
genomförda renoveringen (Blänket 2011:2).
Nu är det bara att hoppas att husen på fyrplatsen blir renoverade så att hela fyrplatsmiljön blir bevarad. Fyren blev statligt byggnadsminne 1993.
Det enda som saknas är Fresnellinsen som var av 3:dje ordningen, men en replika
finns hos Sjöfartsverket i Norrköping som skulle kunna komplettera denna Sveriges
bäst renoverade “Heidenstammare” och därefter tändas mot land med fast ljus för att
förgylla utsikten ifrån den mäktiga bukten Tylösand via Frösakull till Ringenäs, idag
mondäna bostadsorter i Halmstad.
Tylö fyr är tillsammans med Morups Tånge och Nidingen de viktigaste f.d. bemannade fyrarna i Halland. Den senare en av endast tre danska fyrar i Kattegatt under
medeltiden tillsammans med Skagen och Kullen.
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Fyrbyn med stenstoden Tylöjungfrun i förgrunden.

Foto: Göran Stierna

På jubileumsdagen ordnades en speciell båttur direkt från slottet i Halmstad för Sveriges Radio och Hallandsposten som slog upp det som en förstasidesnyhet. På Fyrdagen kom också Sveriges Television och nya medlemmar anmälde sitt intresse för
Fyrsällskapet.
Från mer närliggande Grötviks småbåtshamn kom via ribbåt länsantikvarie Emma
Östlund, Caroline Karlsson från Västerhavsveckan/Lokalt ledd Utveckling Halland
och Fyrsällskapets Marie Tilosius som med övriga speciellt inbjudna välkomnades av
Anders Widén som tillsammans med Eric Jannerfeldt och Sune Andersson guidade
under Fyrdagarna för sjunde året.
Till vänster den
10-kantiga fyren.

Foto: Göran Stierna

Till höger tyfonerna som
larmade vid dimma.
Nu inte i drift.
Foto: Tommy Byhlmark
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Keramiktallrik med Kullens fyr
utan tillstånd från Försvarsmakten
Per Rödseth (text och foto)

Tallrik från Höganäs Keramik

Dansktillverkad tallrik från 1985

Under kalla kriget gav Höganäs Keramik i skånska Höganäs ut en keramiktallrik med
motivet Kullens fyr både i färg och i blått. Vad man förmodligen inte tänkte på är
att på bilden på tallriken finns en då hemlig militäranläggning, nämligen ett
observationsvärn till Kustartilleribatteri HB/Helsingborg beläget i Djuramåsa mellan Helsingborg och Höganäs. Kanske var det tur eftersom Försvarsstabens säkerhetsavdelning säkerligen hade sagt nej om man begärt tillstånd.
Det finns också en dansktillverkad porslinstallrik i blått från 1985 med samma motiv.
Idag är observationsvärnet ombyggt till en exklusiv boendeanläggning för 1-2 personer med jättestora fönster vilket framgår av bilden nedan.
Kustartilleribatteri HB/Helsingborg är numera ett välbesökt museum med namnet
Beredskapsmuseet.

Kullens fyr är som bekant placerad längst västerut på Kullaberg i
nordvästra Skåne och är Sveriges
högst belägna och Skandinaviens
ljusstarkaste fyr.
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Boktips
Fyrar och lotsar i Porkala
Finlands Fyrsällskap har gjort det igen. De har just publicerat en underbar högkvalitativ bok. Dess förre ordförande Pekka Väisänen är redaktör och vissa kapitel har
även skrivits av andra experter.
Boken heter Fyrar och lotsar i Porkala, har 304 sidor,
innehåller drygt 250 bilder, kartor och ritningar, ISBN
978-952-69216-2-4, finns både i en svensk och finsk
version och kostar 30 Euro + porto. Boken kan beställas
via Finska Fyrsällskapets hemsida www.majakkaseura.fi.
Ev frågor besvaras av redaktören Pekka Väisänen
email: majakkapekka@gmail.com.
Jag lovar att du kommer att få många timmars intressant läsning och samtidigt få se
mängder av fantastiska gamla såväl som nya fotografier. Boken beskriver noggrant historien om Finlands äldsta bevarade fyrbyggnad Rönnskär fyr samt den fascinerande,
isolerade fyren Kallbådan som i år fyller 100. Liksom i Sverige var den finska fyr- och
lotsverksamheten tätt sammankopplade. I boken beskrivs fyr- och lotspersonalens
liv och boende under fred och krig inklusive fartygshaverier och annat intressant
i Porkalas stora skärgård engagerat av författarna. Jag har den svenska versionen av
denna intressanta och innehållsrika bok i mitt fyrboksbibliotek och kan verkligen
rekommendera den.
						Esbjörn Hillberg

Kustfarleden genom Östergötlands Skärgård

av Johan Thyberg

Boken ”Kustfarleden genom Östergötland – Fyrar och Sjömärken samt Omgivande Fastland, Öar och deras Historia” är en
bred beskrivning av farleden genom Östergötlands skärgård,
från gränsen mot Småland och upp till gränsen mot Sörmland. Alla fyrar visas på bild och beskrivs, bl.a. med data från
Fyrwiki när detta finns. Dessutom skildras alla gamla lotsfyr- och tullplatser som idag inte längre finns. Därutöver
redogörs även för annat utefter kusten. Det mesta beskrivs
både i ord och med bilder.
Beställ via email: strandhuggforlag@gmail.com. Bokens
pris är 200 kr + porto 45 kr och har 224 sidor, ISBN 97891-519-6739-4. Betala helst via Swish 123 582 1905 eller
Plusgiro 708675-4. Boken sänds när betalning erhållits. Info på strandhugg.com.
						Esbjörn Hillberg
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SVARTKLUBBEN 200 ÅR
Kristina Söderlind Rutberg
Många gånger har jag envetet stirrat på fyren
Svartklubben i både en och två timmar utan att
den tycktes komma närmare. I alla fall kändes det
så där vi kryssade i motvind på Ålands hav. Den
efterlängtade fyren, som markerar farleden in mot
Öregrund verkade vara ett mål svårt att nå!
Men lördagen den 15 augusti inträffade Internationella Fyrdagen och i år firade vi särskilt den
svart-vita, knubbiga Svartklubben som fyller
200 år. Det var särskilt roligt, eftersom Svenska
Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg skrivit i Blänket nr 3: ”Troligtvis kanske vi inte heller
kan fira /…/ Svartklubben (200 år) /…/ och inte
heller Internationella Fyrdagen i augusti.
Firandet kunde äga rum i det vackraste väder
man kan tänka sig med sol och värme; nästan
vindstilla fastän Svartklubben ligger i havsbandet. Sikten var vidunderlig!

Foto: Ulf Schloss

Svartklubbens fyr

Foto: Kristina Söderlind Rutberg

Högtidligheterna inleddes med musik
av och med Johan och Karl Häggroth,
fritidsboende på Svartklubben. Så
följde några tal: Dan Thunman, fyrexpert, talade om fyrens historia och
Lars Nylén, ordförande i Roslagens
Sjöfartsminnesförening och också
han fritidsboende på Svartklubben,
berättade om fyrplatsens betydelse
genom åren.

Sjöfartsverkets generaldirektör, Katarina Norén, talade om fyrarnas framtid. Sedan
framträdde Svenska Fyrsällskapets grundare och ordförande, Esbjörn Hillberg, som
efter några väl valda ord fäste jubileumsskylten på fyrens port, assisterad av Katarina
Norén, Marianne Brus, Sveriges första och enda kvinnliga fyrmästare, Mia Häggroth,
även hon sommarboende på fyrplatsen, och Karin Hultgren från Singö Hembygdsförening. När väl skylten var ordentligt fastskruvad sköts en högtidssalut med två
smärre kanoner. Här gjorde konteramiralen Anders Grenstad, som också är ordförande i Kungl Örlogsmannasällskapet, och generalmajor Stefan Kristiansson en väsentlig
insats när de hanterade kanonerna.
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De fyra damerna är från vänster: Katarina Norén, Karin Hultgren, Marianne Brus och
Mia Häggroth. Esbjörn Hillberg har just satt upp plaketten.
Foto: Markku Asikainen

Programmet avslutades med en hälsning från boende på Svartklubben av Anders
Lundberg, som är ordförande i Svartklubbens Byalag och mer musik, bl.a. fick vi höra
”Vals på Svartklubben”, komponerad dagen till ära av Johan Häggroth.

Här gäller det att hålla för öronen när Anders Grenstad och Stefan Kristiansson fyrar
av salutkanonen.
Foto: Ulf Schloss
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Utsikt över fyrbyn från Svartklubbens fyrtorn.

Foto: Ulf Schloss

Efter programmet fick de som ville tillfälle att besöka fyren och njuta av utsikten.
Guider var Lisbeth Modin och Carina Borgström, båda med familjeanknytning till
Svartklubben.
Även annars stängda skrymslen i fyren kunde nu inspekteras och vår fyrexpert Dan
Thunman kunde då notera att man mycket tydligt inifrån fyren kunde se den tidigare
porten som slogs in i samband med en svår ostlig storm 1821. Utifrån finns spår av
porten bara i form av en trappsten. Inne i fyren fanns också utöver det inre av den
gamla porten trappan kvar som tidigare använts. Då skadorna efter stormen reparerades valde man att mura igen resten av den sönderslagna porten och i stället öppna en
ny port. Den noggrant kartlagda historien om Svartklubben visade sig alltså inte bara
stämma, utan tydliga minnen av det förflutna kunde också ses i fyrens inre.
Den igenmurade
portalen.

Den ursprungliga
trappan övergavs
snart och är
tämligen oanvänd
efter 200 år
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Nu lämnar vi Svartklubbens hamn. Tack för en fin och festlig dag

Foto: Ulf Schloss

Festligheterna kring fyrfödelsedagen avslutades med en fin utställning bl.a. av fotografier med anknytning till Svartklubbens 200-åriga historia. I anslutning till utställningen serverades också förfriskningar med tilltugg på den fina gräsplanen mellan husen. Fyrdagens alla besökare, uppskattningsvis ett 70-tal, kunde nu mingla en
stund och njuta av både väder, miljö och god coronaanpassad samvaro med andra
fyrengagerade. Till sist tog lotsbåten en större grupp hedersgäster till fastlandet för
hemfärd. Och fyren Svartklubben fick i lugn och ro påbörja sitt tredje sekel!
Den som vill kan ta del av en film som beskriver fyrfirandet på länken
https://utu.be/byXftcDwxkI.

Tävling om pepparkaksfyrar
Förra året hade vi ingen tävling om bästa pepparkaksfyr men
det kom ändå in bidrag som t.ex. det från Rickard Giréus. Vi
tänkte se om intresset för denna tävling finns kvar.
Vi vill att ni senast 20 december sänder oss ett foto på ert
bidrag inkl. namn, adress och telefonnummer och vem som
har byggt pepparkaksfyren. Konstverken som inkommer bedöms sedan av en jury.
Resultatet kommer att presenteras i Blänket 2021:1 och på
hemsidan under januari. De tre bästa får ett pris.
Skicka ditt bidrag till Maria Elsby, Terrassvägen 3 Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil
eller på mail: maria.elsby@gmail.com.
						Maria Elsby
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Fyrbåtarna i Stockholm
Julia Terneborg
Idag vad jag vet så finns det tre stycken fyrbåtar som ligger i Stockholm och
här ska ni få veta mer om dom.
Den första båten vi tittar närmare på är M/S Fladen som ligger ute vid Skeppsholmen i Stockholm. Här kommer lite fakta om Fladen. Fladen byggdes 1892 på
Kockums varv, Malmö i Sverige. Totala längden på
båten är 34,6 m och vanliga längden är 31,5 m.
Strålen på fyren är 6,1 m. Jag blev själv förvånad
när jag läste om hur många dom var i besättningen
på Fladen. Åtta män var dom och det är nog ändå
ganska rimligt med tanke på att det kan vara trångt
på båten även om den ser ganska stor ut.
År 1892-1899 var Fladen stationerad vid Fladen,
år 1900-1929 var den stationerad vid Grisbådarna
och år 1930-1965 kom den tillbaka och fick en
plats på Fladen.
Fladen såldes två gånger och år 1967 togs hon ur
drift och fyrtornet togs bort. Året efter såldes hon
och byggdes om till ett passagerarfartyg och kom att betjäna på både väst- och östkusten i Sverige. Regelbundet användes hon både som en flytande butik och ett kasino. Från 1977 låg hon för det mesta övergiven i Norrköping tills hon såldes igen och
nya ägaren tog henne till en förtöjningsplats på Skeppsholmen där hon ligger än idag.
Den befintliga fyren uppfördes några år senare. 1997 såldes hon igen och blev kontor
för produktionsföretaget Fladen Film. 2010 köptes hon av den nuvarande ägaren och
har genomgått en totalrenovering och restaurering och blivit fin igen.
Nästa fyrbåt som vi ska titta närmare på är Finngrundet. Finngrundet ligger ute på Djurgården.
Båten byggdes 1903 i Gävle. Finngrundet låg för
ankar i södra Bottenhavet under den isfria delen
av året. 1969 togs skeppet ur trafik och sedan
1970 har hon varit ett museefartyg.
Den första fyren som gjordes för Finngrundet var
av fotogenlampor och speglar. Vid nästa ombyggnad som gjordes 1940 elektrifierades AGA-fyren
och skeppet utrustades med radiofyr. Längden är
31 meter och bredden är 3,1 meter. Djupgående
på 3,1 meter. Fyrens räckvidd är cirka 11 sjömil.
Även på Finngrundet var besättningen åtta man.
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Den sista fyrbåten vi ska ta en närmare titt på är
Biskopsudden. Från början hette båten Trelleborgsredd och sedan bytte den namn till Oskarsgrundet.
1898-1899 byggdes hon i stål på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö där även Fladen byggdes.
Fartygets vikt inklusive last vägde cirka 125 ton.
Längden var cirka 18,0 m och bredden 5,8 m. Här
på Biskopsudden var besättningen 6 man. Hon
byggdes som reservskepp planerad för Flintrännan.
1908 förlängdes hon vid Hälsingborgs varv och då
blev vikten inklusive last cirka 144 ton. Längden
blev cirka 21,6 m. 1923 utbyttes fotogenlampan
med veke mot Lux-ljus.
1932 byggdes tornet om, höjdes, och försågs med
fyrapparat erhållen från fyrskeppet Nr 11 Irene.
1962 såldes hon. Efter diverse öden blev hon 1999 liggandes som kontor vid Biskopsudden i Stockholm där hon fick sitt nya namn.
Som vi ser är alla dom tre fyrbåtarna väldigt lika men Fladen och Finngrundet är mer
identiska än Biskopsudden.

Lite allmänt om fyrskepp:
Ljusskepp byggdes för att fungera som en fyr i vatten som var för djupt eller olämpliga för fyrkonstruktion. Ljusskeppen var förankrade på sin station med hjälp av ett
stort ankare och kedja.
Under dagen signalerade en eller två stora röda orbs (klot) i masten att ljusskeppet
var i sitt läge och på natten tändes fyrljuset i tornet.
Från 1831 till 1972 fanns det 37 ljusbåtar på 24 stationer runt Sveriges kust. Fyrskeppen ersattes av kassunfyrar och det sista fyrskeppet som drogs in 1972 var Falsterborev.
Foto:
Ted von Knorring: Fladen och Finngrundet
Jim Terneborg: Biskopsudden

Rättelse
I artikeln om fyrar och fyrlitteratur i Blänket 2020:3 finns ett namnfel, författaren
till boken ”Fyra fyrplatser - en lärarinna” heter Inga-Lisa Hedin och inte Heden
som det står i artikeln.
						Norman Bowden
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Ur tidskriften ”VÅR FLOTTA”, mars 1920
Insänt av Tore Olsson

Om fyrskepp och deras besättningar
Det finns många konstbesynnerliga yrken på vår gamla jord, och just därför att
de är konstiga, vill gärna genemsnittsmannen, som sysslar med vardagliga
ting, betrakta utövarna av sådana yrken
som en smula förryckta, mest förtjänta
av medlidande. Skalderna till exempel!
En vanlig karl blir inte gärna skald i
brådrappet. Man tycker, att det är synd
om honom - kanske än mer dock om
hans hustru. Eller dessa kurrar, som roa
sig med att göra ”antika” möbler genom
att skjuta dunsthagel i benen på halvgamla bord och stolar - de bli konstiga
bara av att ständigt nödgas tiga med vad
de gjort.
Än de, som ägna sig åt tjänsten ombord på fyrskepp, hur är det med dem?
Att tillbringa halva sitt liv på ett sådant
fartyg, långt utanför all civilisation ...
Kanske, när allt kommer omkring,
de icke äro så konstiga. De äro befriade från många omsorger, som vi andra
måste dragas med; de behöva icke tänka
så mycket på sina kläder eller sin sociala
ställning eller dagliga utgifter och annat
sådant. De ha få men bestämda göromål
och livets kurs klart utlagd. Och fram för
allt - de ha att göra med realiteter, något som vi vardagsmänniskor ofta måste
försaka.
De ha också sitt brödraskap, sin historia och sitt yrkes nedärvda romantik.
Allt detta kan spåras tillbaka till år 1713,
då bröderna av ”Trinity House”, som
voro ansvariga för Englands fyrbåkar
och fyrskepp, lade ut Nore vid Themsens
mynning. Sedan den tiden har antalet
fyrskepp jorden runt stigit till 750.
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Det är inte någon vanligt sjömanstyp,
som väljer yrket i fråga. Männen på fyrskeppet ha kanske fått yrket i arv och de
blivit ett släkte för sig, ett slags sjömän,
skurna efter särskilt och finare snitt. Deras göromål äro enformiga och städse
påfrestande. Framför allt gäller det att
hålla fartyget på sin plats och lampan
brinnande. Fartyget angiver läget av undervattensklippor eller grund, där det
icke låtit sig göra att bygga någon fyr.
Helt oväntat kan fartyget vilja släpa ankaren och kättingar med sig och ändra
plats. Sådant får icke hända; fyrmästaren
måste ständigt känna sig förvissad om,
att hans skepp ligger just där det skall
ligga och ingen annan stans. Och så har
han, som sagt, lampan att tänka på, meteorologiska observationer skola göras,
varningssignaleringen hållas i gång, allt
ombord skall vara putsat och i ordning,
såsom det tillkommer kronans folk, var
helst de utöva sin tjänst.
Arbetet är därför måhända icke så
konstigt - inte hälften så svårt som att
skriva sonnetter för sitt levebröd, men
kanske inte heller så intressant. Ty vad
som kan göra livet svårt för fyrskeppsmannen är i allmänhet icke det som
händer utan just det, att ingenting händer. Han kan bliva isolerad på sitt lilla
fartyg flera veckor i sträck, därest vädret
är så hårt, att avlösningen icke kan gå ut
till platsen. Och detta fartyg stampar
och rullar oavlåtligt, utan att rörelserna
mildras genom någon fart framåt såsom
på ett skepp under gång. Det är öfverlämnat åt vindars och vågors godtycke,
och i längden blir sådant enformigt.

Från den tiden, då gamla Nore förankrades utanför Themsen, har fyrskeppens konstruktion helt naturligt i mångt
och mycket förbättrats, medan typen
blifvit ungefär densamma i alla länder
- trubbnäsa för att icke gräva ned sig
under stampningen, stark förtimring
inombords för att motstå tryck utifrån,
mastkorgar högt uppe och en lantärna
halvvägs upp på vardera masten, så se
de ut dessa små vakthundar där ute på
grunden. Färgen är röd, svart eller hvit,
beroende på nationalitet, och namnet
står målat i jättestora bokstäver på sidorna. Storleken växlar från 150 ton upp till
800 (Förenta staternas stora fyrfartyg).
De största äro numera utrustade med
apparat för trådlös telegrafering samt
med elektriska lampor, medan flertalet
ännu får nöja sig med oljelampor. Till
utrustningen höra även sirener och kanoner för signalering under tjocka. Det
är emellertid icke alltid dessa varningsanstalter förmå avvända olyckan; det
finns kapitel i fyrskeppens historia, som
handla om gripande tragedier, då dessa
små nötskal överseglats af jätteångare,
utan att en enda man blivit räddad.
Men även andra, mindre sorgliga historier kan man få höra, blott man träffar på någon beckbyxa, som kan och vill
berätta. T.ex. om myteriet på Diamond.
Bland de femtiotre fyrskepp, som
hålla vakt utefter Förenta staternas kuster, har icke något ett farligare läge än
Diamonds utanför Kap Hatteras. För
några år sedan blåste vid ett tillfälle
en flera dagars storm, som gjorde det
omöjligt för tendern att gå ut och avlösa fyrskeppets besättning. Karlarna,
som började känna sig illamående, blevo
upproriska och måste till sist slås i järn.
Under tiden rasade ovädret, och ingen
avlösning kom. Efter ännu några dagar
bedarrade stormen och nu voro myteris-

terna illa ute. De hade hotat med att sätta fartyget på land. Och de fingo komma
i land, men försedda med handbojor.
Befälhavaren hade haft nog kraft att behålla skeppet kvar på dess plats, och han
fick sin rättmätiga belöning.
En annan historia handlar om fyrskeppet utanför S:t Malo på kusten av
Bretagne. De franska myndigheterna
tycktes vara betänkta på att ersätta fyrskeppet i fråga med lysbojar, men ville
dock, innan något beslut fattades, höra
fiskarbefolkningen på platsen, då denna
för sitt arbete var beroende af fyrljusets
ledning. Alla röstade som en man mot
fartygets borttagande. Denna enighet
väckte myndigheternas misstankar, och
en liten undersökning av förhållandena
anställdes. Resultatet blev överraskande
nog. Det kom nämligen i dagen, att S:t
Malos fiskare hade för vana att strax före
skymingens inbrott taga in sina nät för
att sedan samlas ombord på fyrskeppet.
Man förtöjde sin båt vid ankarkättingen
och äntrade sedan ombord med tillhjälp
av denna. På fartyget funnos, utan att
myndigheterna i land hade en aning
därom, en välförsedd bar och en grammofon med säsongens färskaste musikstycken. Efter en angenäm afton gingo
gästerna åter i sina båtar och seglad hem
- för att berätta för sina hustrur, hurusom
den upprörda sjön eller fångstens myckenhet hindrat dem att komma hem tidigare. När höga vederbörande fingo veta
hur det hängde ihop, läto de ersätta S:t
Malos flytande taverna med fyra stycken
lysbojar, och numera komma ortens fiskare hem i tid till aftonmålet.
Kostnaderna för fyrskeppen i förening
med svårigheterna att få folk, som vill
ägna sig åt det enformiga och ofta nog
farliga livet ombord, ha väckt tankarna
på att ersätta skeppen med något annat.
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På sina ställen går det bra med lysbojar,
men man är även sinnad att använda
obemannade fartyg, vilka medelst elektrisk ledning kunna övervakas från land.
Försök i den riktningen har gjorts på
kusten av Skottland. Enda svårigheten är
den, att, medan ljuset väl kan kontrolleras, låter sig icke fartygets kvarliggande
på bestämd plats garanteras genom någon elektrisk kabel. Och det blir ett problem för ingenjörerna att uppfinna något, som kan ersätta sjömannens starka
arm och säkra öga. I alla händelser torde

den nya anordningen icke vara att förorda i fråga om fyrskepp, som skola utläggas på större afstånd från land.
Vi behöva således icke befara, att
fyrskeppens romantik snart skall vara
all. Många generationer skola säkerligen
komma och gå, innan man funnit något,
som kan ersätta dessa konstiga sjömän,
vilka leda skeppen på deras vägar över
haven, själva lyckliga och nöjda i medvetandet, att varken vind eller sjö förmår
komma dem att svika det uppdrag, de
åtagit sig.

Förordnande av semestervikarie vid Lungö fyr
Till lotskaptenen i nedre norra lotsdistriktet
I skrivelse den 6 juli 1938 till lotskaptenen i nedre norra lotsdistriktet angående förordnande av semestervikarie vid Lungö fyrplats, av vilken skrivelse avskrift tillställts
övriga lotskaptener, har kungl. Lotsstyrelsen givit till känna, att vikariat för fyrmästare bör bestridas av ordinarie tjänsteman vid fyrstaten, dock att, där icke-ordinarie
tjänsteman finnes anställd vid fyrplatsen i på stat upptagen befattning, hinder icke
möter att tilldela dylik tjänsteman vikariat för fyrmästaren.
I akttagandet av sålunda meddelade direktiv beträffande vikariat för fyrmästare nödvändiggör, att vikarie för fyrmästare vid s.k. enmansfyr och understundom även eljest
måste tagas från annan plats än den ifrågavarande fyrmästarens stationeringsort. Härigenom uppkomma vissa extra kostnader för statsverket i form av tjänstgöringstraktamenten till vederbörande vikarie. Det har visat sig, att dessa traktamenten, som i de
fall, då vikarien icke tillhandahålles kostnadsfri inkvartering, utgå icke blott för dag
utan jämväl för natt, kunna uppgå till icke oväsentliga belopp. Lotsstyrelsen har med
anledning härav tagit i övervägande frågan om åtgärder till nedbringande av nyssberörda traktamentskostnader. Styrelsen har därvid funnit det i första hand önskvärt, att
i största möjliga utsträckning en sådan ordning bringas i tillämpning, att vikarie från
annan plats än vederbörande fyrmästares stationeringsort beredes kostnadsfri inkvartering under vikariatstiden. Därigenom vinnes den besparing, att nattraktamenten till
vikarien icke behövs utgå.
Enligt 7 § i bostadsordningen för lots- och fyrstaten gäller för närvarande, att innehavare av tjänstebostad skall i den omfattning, som kan finnas lämplig, och mot skälig gottgörelse upplåta nödigt utrymme i bostaden för tjänstemannens vikarie. Nu
nämnda skyldighet lärer enligt ordalydelsen knappast avse tillhandahållande av för
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vikarien nödvändig möblering av utrymmet, såsom sängutrustning med linne och
handduk. För att kostnadsfri inkvartering må kunna erbjudas vikarie fordras emellertid, att jämväl sådan förmån beredes honom. Lotsstyrelsen har tänkt sig, att i fall, som
här avses, vederbörande fyrmästare i regel skulle äga möjlighet att – mot skälig extra
ersättning härför - förse det för vikarien avsedda bostadsutrymmet med nödtorftigt
möblemang. Frågan om tillhandahållande av sådan kostnadsfri inkvartering åt vikarie
synes lämpligen i varje särskilt fall kunna ordnas genom frivillig överenskommelse
mellan lotskaptenen och vederbörande fyrmästare. Lotsstyrelsen vill i detta sammanhang erinra, att vid vissa enmansfyrar bostadslägenheter för närvarande stå obebodda.
I sådan lägenhet kan vikarie beredas inkvartering, därest fyrmästaren tillhandahåller
nödig möblering. Endast i undantagsfall torde det förekomma att med hänsyn till
bostadsförhållanden eller familjeskäl en inkvartering icke utan avsevärd olägenhet för
fyrmästaren och hans familj kan ordnas och alltså ej lämpligen bör komma till stånd.
Vad beträffar den särskilda ersättning, som må utgå till fyrmästare för inkvartering av
vikarie, lärer denna böra i viss mån göras beroende av vikariatets längd. I regel synes
tillräckligt därest sådan ersättning – den enligt bostadsordningen medgivna ersättningen för upplåtande av bostadsutrymme däri inbegripen – utgår med 50 öre för
dygn. Vid kortvariga vikariat får gottgörelsen måhända beräknas något högre, dock ej
överstigande 1 krona för dygn.
I anslutning till vad sålunda anförts får lotsstyrelsen anmoda Eder att i förekommande fall medverka därtill, att överenskommelse nås före tillträdande av det vikariat, varom fråga är, uppnås med vederbörande fyrmästare om tillhandahållande
mot skälig ersättning, att utgå av anslagsposten till reseersättningar, av kostnadsfri
inkvartering åt fyrmästarens vikarie, där så synes kunna ske utan avsevärd olägenhet
för fyrmästaren och dennes familj.
Stockholm den 6 december 1938
Thorsten Petersson
Generallotsdirektör och chef för lotsverket
					Skrivelsen har ställts till förfogande
					 av Lennart von Post

Lägesrapport för fyrlexikon - fyrwiki
Fyrlexikon växer och växer. Sedan starten på nätet fyller det snart 7 år. Det omfattar
nu c:a 10.000 sidor och c:a 7.000 bilder. Många bilder kommer från Esbjörn Hillberg,
bl.a. senast fina foton på linser. Tomas Berglund har försett mig med mycket material
främst från Norrland. Västra Kvarken är nu helt komplett. Många andra bidrar också.
Fyrlexikon omfattar inte bara text och bilder utan även filmer som Fyrsällskapet
gjort eller fått. Här finns ljud på mistsignaler och radiosignaler, sjörapport och länkar
till radioprogram och filmer/videor och mycket annat.
Botanisera i lexikonet och njut! Sök på www.fyr.org under ”Fyrlexikon”
						Leif Elsby
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav.
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla.
Om du vill bli medlem skall du gå in på www.fyr.org och fylla i
”Medlemsansökan” som du finner under ”Bli medlem” alternativt maila oss på
medlem@fyr.org eller ring oss på tel 08-710 3333. Därefter sänder vi en faktura
till dig där det står ditt OCR/referensnummer. Inbetalning görs på bankgiro nr
5401-9344. Skriv även ditt OCR/referensnummer på inbetalningen. Årsavgift för
enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 250:-. Majoriteten
av medlemmarna är enskilda personer intresserade av fyrar och fyrhistoria.
Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra gånger
per år. Tidningen är fylld med många intressanta och rikt illustrerade artiklar och
nyheter om våra fyrar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste
numret innehållande verksamhetsberättelse, etc.
Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också kan
läsa om på vår hemsida www.fyr.org.
						Esbjörn Hillberg

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

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

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

Fyrkortlek svenska fyrar, 52+3 kort, pris 55:-, (tilläggsporto utrikes 10:- )
Klubbnål i emalj med logo, 45:- (tilläggsporto utrikes 10:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 55:- (tilläggsporto utrikes 10:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo, 25:- (tilläggsporto
utrikes 10:- )
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 25:- för alla 6 (tilläggsporto

utrikes 10:-)

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

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

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

Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 bilder, hård pärm,
ISBN 978-91-85581-77-1, pris 250:-.
Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar,
ISBN 978-91-975819-1-2, pris 150:-.
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216 Hemsida: www.fyr.org E-mail: medlem@fyr.org
Tel: 08-710 3333 BGnr: 5401-9344 (medlemsavgifter) BGnr: 5441-3174 (övrigt)
Bic/Swift: HANDSESS IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818

Styrelse
Ordf.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör

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

Blänket - Redaktion
Redaktör

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

Hemsida/Sociala medier
Sammank.

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

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

Programkommitté Stockholm

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

Programkommitté Västkust

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

Programkommitté Gotland

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

Programkommitté Uppland

Sammank. Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
Hans Fendin, Hornugglan 50, 742 36 Östhammar, tel. 018-341674
Anders Nylund, Romsmaren 39, 819 64 Hållnäs, tel. 0702-727159
Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Revisorer
Revisor
Revisor
Rev.suppl.

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

Valberedning
Sammank.

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

Medlemsavgifter för 2020 och 2021
Om du vill bli medlem skall du gå in på www.fyr.org och fylla i Medlemsansökan som du
finner under ”Bli medlem” alternativt maila oss på medlem@fyr.org eller ring oss på tel.
08-710 3333. Därefter sänder vi en faktura till dig där det står ett OCR/referensnummer
vilket du skall ange när du betalar.
Medlemsavgifterna är:
Enskild medlem bosatt i Sverige 		
200 kr
Ideell organisation i Sverige
		
250 kr
Företag/Myndighet i Sverige			
1000 kr
Medlem bosatt utomlands		
Addera 100 SEK till avgifterna ovan
Medlemsavgift inbetalas på Bankgiro konto nr 5401-9344. Glöm ej att ange ditt OCR/
referensnummer du fått.
Medlemmar bosatta utomlands kan betala via IBAN: SE30 6000 0000 0005 0942 0818
Bic/Swift-code: HANDSESS.
Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober ett år gäller även för nästa år.
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Tylögrund
Foto: Göran Stierna

