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Ordförandens rader….. 
 
 Så har då en fantastisk sommar tagit slut. 
Det var en sommar då man förtvivlat letade efter svalka. Den    
mesta tiden halvlåg man i vilstolen på skuggsidan och önskade att 
det skulle komma några vindpustar - men dom var för det för det 
mesta ont om. 
 
 I sommar besöktes inte vår Fiskarbostad av så många - det 
var betydligt flera besökare under fjolåret. Förklaringen är kanske 
den vackra sommaren. Folket låg antagligen på badstränderna eller 
gjorde som undertecknad beskrivit ovan. 
 
 Nu går vi in i vintervila, men först skall vi ha en Höstträff. 
Vad den innehåller i aktivitetsväg framgår av annonsen i denna 
tidning. 
 
 Varmt välkomna allesammans ! 
 

Olle Berglund 

Efterlysning:  
 

Material till Bränningen, har Du något material att      
bidraga med ? 
 

Maila in Ditt material till                                             

skagardsforeningen@soderhamn-net.com 
 



Vår ordförande  

Olle Berglund 
har fyllt 80 år 

Skärgårdsföreningen  gratulerar 



Vi tänder ljus. 
 

När kvällarna blivit märkbart längre och nätterna sammetssvarta.  
När lanternorna måste tändas tidigt och höstens kyla anas i vinden. 
Då tänder vi ljus. Särskilt en kväll, just när sommaren möter hösten.  
 
Det blinkar och flammar längs stränderna. På avstånd ser det ut som 
små stjärnor, nedfallna från sitt oändliga hem. Båtar far fram och åter 
över bukten med sina röda och gröna lyktor. Från vår vik ser jag över 
till andra öar, där de upplysta stugorna bildar sammanhållna klungor 
med mörka partier emellan. Som om det låg små byar där borta, byar 
med många människor. Myllret av liv ger illusionen av att vara     
någon annanstans, i en annan del av världen. 
 
Vi har tänt små fladdrande lågor i alla fönster, och marschaller utan-
för. En lykta står på bordet, en hänger utanför dörren. Ett milt och 
vänligt sken möter dem som kommer förbi. Många har styrt fören 
hitåt och lagt till, nästan lika många som vid midsommar. Lyskvällen 
har blivit ett lämpligt tillfälle att ha trevligt tillsammans, göra lite 
fest, koppla av och mysa.  
Men det verkar också vara viktigt att ta ett riktigt avsked till sommar-
skärgården. Att tända ljus har alltid haft en stor symbolisk innebörd. 
Ljus som lyser upp i mörker och värmer när det är kallt. En förutsätt-
ning för själva livet. Vi behöver ljus för att se, både i bokstavlig och 
bildlig bemärkelse. 
När hösten kommer med vintern i släptåg behöver något inom oss tro 
att ljuset inte försvinner helt. Vi vill liksom inte släppa taget. Vi vill 
förvissa oss om att ljuset kommer åter. Lyskvällens lågor blir ett 
löfte.  
 
Och samtidigt en manifestation från kustens och skärgårdens folk. Vi 
smyckar och pyntar våra stugor och stränder i hyllning till hav och 
horisont. Här vill vi leva. Där sommarnätterna är som ljusast och 
stjärnorna klarast. 
Nära havet vill vi bo. 
 

Marie Sundberg 
 



Med förra vintern i färskt minne, som med avseende på isutbredningen klassades 
som en normal vinter i Östersjön, var det för Finland, Estland och Ryssland 
mycket besvärligt på grund av vinterns dominerande väst- och nordvästvindar. 
På den svenska sidan var isförhållandena inte lika svåra. 
Som en förberedelse inför kommande issäsonger samlades i förra veckan is-
brytarmyndigheterna från länderna runt Östersjön till det tjugonde ”Baltic 
Icebreaking Meeting” för att diskutera vintersjöfart. 
Isvintern 2002-2003 innebar att många fartyg drabbades av kraftiga förseningar. 
I den ryska delen av Finska Viken låg fartyg fast i isen och väntade på isbrytaras-
sistans veckovis. I den finska delen assisterades en stor del av fartygstrafiken 
genom skärgården för att undvika de svårare isförhållanden som rådde utanför de 
skyddande öarna och trafiken flöt här med acceptabla förseningar.  
Ett stort antal fartyg drabbades av isrelaterade skador under vintern. 
Under mötet presenterades hur det finsk-svenska vintersjöfartssamarbetet funge-
rar och att det är möjligt med ett samarbete tack vara att man lyckats komma 
överens om gemensamma regler för vintersjöfarten.  
Ryssland deklarerade att man kommer att skärpa isrestriktionerna till de ryska 
hamnarna i Finska Viken nästkommande vinter samt, om det blir en sträng vin-
ter, vid behov placera en rysk isbrytare i Stora Bält. Under mötet framkom att 
Östersjöländerna kommit närmare varandra i synen på vintersjöfartsfrågorna. Att 
det gynnar samtliga Östersjöländer med ett samarbete inom vintersjöfarten och 
isbrytarservicen var också alla eniga om. Det viktigaste för ett framtida samar-
bete är att nu få fram gemensamma regler samt att varje nation kan ställa tillräck-
ligt med isbrytarresurser till förfogande.  
Det transporteras årligen många miljoner ton gods genom Östersjön ner till den 
isfria delen av Europa. Vintersjöfarten i Östersjön är idag inte endast en nordisk 
angelägenhet utan berör de flesta länder i Europa som är mottagare av varorna 
från norr.  
 

Roy Jaan Svenska Sjöfartsverket  
Ilmari Aro Finska Sjöfartsverket  
Markko Mylly Finska Sjöfartsverket 
 
 

2003-09-30 Pressmeddelande från Sjöfartsverket - 15/2003 

Vintersjöfartsmöte för förbättrat isbrytningssamarbete 

I detta nummer av Bränningen är bildkvalitén lite 
bättre än det brukar vara, Söderhamns Sätteri har 
hjälp oss framställa denna upplaga.  



1 A-J Köl     A 1-2 Skiva 
2 A-B Grannlandsbeteckning   A 4-5 Parti 
2 D-F Segel     A 9-15 Omvända 
2 H-J Lagerrensning    B 1-6 ”Ser” fisk 
3 D-F Rithjälp     B 8-16 Håller sig landkrabba 
3 H-I Dagslända i politiken   C 4-9 Ört 
4 A-D Havsvik     D 1-8 På plan och båt 
4 I-J Tilltal     D 10-15 Alagaren 
5 A-G Förtöjs vid     E 1-3 Äldre handelshus 
6 B-I Fiskas med     E 5-6 Itu 
7 C-D FN I USA                                 E 8-11 Mist 
7 F-G Finns i Söderhamns centrum    E 13-16 Område 
7 I-J Gammat     F 1-9 Rekommenderas i dimma  
8 B-G Entré     F 12-14 Datadel 
8 I-J Vill man väl till sommarstugan  G 4-8 Klämma 
9 A-C Råk     G 10-12 Ris 
9 H-J Hovdam     G 15-16 Lukt    
10 A-B Hed     H 1-3 Populär angöringsplats  
10 D-E Bra betyg     H 9-16 Fråga 
10 G-J Mytologisk gud    I 1-4  Ankras på 
11 A-BStortävling    I 6-12 Kan mil vara 
11 D-E Solgud     I 14-16 Hör 
11 G-I Vimpel     J 1-2 Ryssja 
12 A-D Begära    J 4-5 Har tofsar 
12 F-I  Farkost    J 7-10 Krage 
13 A-B Handelsplats    J 13-14 Skenbar 
13 D-F ... Gullmar   
14 A-F Vinsch   
14 H-J Är filén förhoppningsvis    
15 A-B HAdel   
15 D-E Dryck 
15 G-I Dåliga tider     
16 B-C Gylta 
16 E-J Bandybörjan 
 
 

Skicka lösningen till 
Söderhamns Kust & Skärgårdsförening 
c/o Barbro Olsson 
Gästrikevägen 9 
826 39 SÖDERHAMN 
Före 10 November. Den först öppnade rätta lösningen vinner en väggklocka.    
Märk kuvertet ”KRYSS”  
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Skärgårdskryss 

Namn: 
Adress: 
Postnr:                 Ort: 
Tel: 



Skärgårdsträffen på Orn 

Marie   Sundberg med rötter i 
Småland, numera rotad i Sö-
derhamn, kom med egen båt 
från grannön. 
Har många olika låtar på sin 
repertoar , även egna alster.  
Som skärgårdsbo är hon natur-
ligtvis medlem i Skärgårdsför-
eningen, ibland måste vi låna 
ut henne till Kjell Lönnå och 
Sundsvalls Kammarkör. Läs 
mer om Marie på:  
www.msvagspel.nu  
 

Vänster: 
Idoldyrkare på bästa åhörarplats i 
en bekväm ställning. 



Tage Enström och Torsten Wernersson trogna gästartister hos oss 

En del ur Bumpy Feet var på träningsläger på Orn, 
tränade inför EM i Tyskland. 



Bilder från Onsdagsträffarna i Segelvik  

Alex o Ingrid Bramås,  
spelade och sjöng  Taube m.m. 

Familjen Nilsson från Sundsvall besökte flera 
Onsdagsträffar. 

En grupp från Bumpy Feet dansade 

Ovan: 
Pelle Andersson från  
Räddningstjänsten visade olika 
typer av handbrandsläckare 
samt gav goda råd, bra att ha 
om det händer….. 
 
En kväll demonstrerade Barbro 
o Lennart Olsson hur repslag-
ning går till när det görs hant-
verksmässigt. 

En av kvällarna anordnades 
tipsrunda med priser skänkta av 
bl.a. Elektronikservice och ELIA 



Marie Sundberg, välbekant för 
många, har gästat oss flera gånger 
tidigare.   

Hälsingeblecket  

Micke Onelius imponerade, publi-
ken jublade. Ackompanjerades av 
Kerstin  Ottoson. 

Kerstin Ottosson 
numera Vågbrobo, 
med broder Bengt, 
hitrest från Enkö-
ping, sjöng och spe-
lade.  
 



Sotarafton den 11 September lockade ett femtiotal medlemmar.  
Lars Ove Flodberg serverade utsökta sotare. Vädret var för årstiden 
så pass varmt att myggen gjorde oss sällskap. Många passade på att 
köpa fisk i förädlade former vilket säljs i Lars Oves butik. 



1:a Advent 
dricker vi  

Adventskaffe  
i Fiskarmuseet 

Ni kommer väl ? 
Öppet 13-17 

Julkort säljes 

Föreningsinfo: Detta har vi gjort i sommar/höst. 

• Sista lördagen i Juni arrangerades en Skärgårdsträff på Orn med diverse 
aktiviteter. 

• Fyra Onsdagskvällar arrangerades i Segelvik Onsdagskvällar med olika 
teman, genomgående för alla kvällar var sång och musik-underhållning. 

• Sotarafton hade vi 11 September hos Lars Ove Flodberg i Trollharen. 

• 8 gånger under Juni-Juli-Augusti har Fiskarbostaden varit öppen för 
visning. 

 
Uthuset vid Fiskarbostaden skall renoveras, vi har fått en del bidrag från Kultur 
& Fritid samt Sparbanksstiftelsen, fortsatt pengajakt pågår, vi har i höst sökt 
pengar från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur,  vi vågar inte 
starta förrän vi har tillräckligt med pengar för att slutföra första etappen.         
Vi vågar inte riskera att pengarna tar slut mitt i pågående renovering, då kanske 
vi står där utan tak.  
 
Medlemmar vill vi ha fler, hjälp oss skaffa nya, dels behöver vi medlemsavgif-
terna nu när bidragen sjunker dels behöver vi hjälp med diverse sysslor, det är 
nu alltför få som får göra allt. Kom gärna till Fiskarbostaden på måndagskväl-
larna och kolla om det är något Du kan hjälpa till med, Du behöver inte binda 
Dig för alla måndagskvällar kom en gång och titta, lite skärgårdsprat och en 
kaffeskvätt brukar det alltid bli. 



Svenska Fyrsällskapet 
 
 

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades den 5 oktober 1996. Före-
ningen har fler än 2100 medlemmar (varav 36% kvinnor) boende runt hela Sverige men 
även några utomlands. Vi har på mycket kort tid vuxit så att vi nu är världens näst 
största nationella fyrförening. Förutom många enskilda personer är till vår stora glädje 
samtliga lokala svenska fyrföreningarna, Sjöfartsverket, Vänerns Seglationsstyrelse, 
Statens Fastighetsverk, flera museer och maritima organisationer, många rederier och 
andra företag medlemmar. Våra föreningsmöten är synnerligen välbesökta och har 
många gånger fler än 100 deltagare.  
 
Svenska Fyrsällskapets mål är att: 

- Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar och 
fyrplatser samt till dessa relaterade ämnen. 

- Verka för bevarandet av svenska fyrar och fyrplatser. 
- I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och 

intressenter dokumentera händelser och levnadsöden vid fyrplat-
ser.  

- Initiera kontakter och samarbeta med svenska och utländska fyr-
föreningar och organisationer. 

 

Som medlem i Svenska Fyrsällskapet erhåller man: 
- Vår förnämliga tidskrift Blänket två gånger per år (april och okto-

ber) 
- Kallelse till möten, föredrag och andra aktiviteter 
- En årlig medlemsförteckning i januari/februari 
- Tips om fyrlitteratur och ev. medlemsrabatter 
- Möjlighet att hyra Sjöfartsverkets hus på olika fyrplatser 
- Besökstips och annan information om fyrplatser 
- Möjlighet att registrera din kontaktinformation på vår hemsida 
- Möjlighet att deltaga i fyrresor till andra länder 
 

Under sin hittills drygt sexåriga verksamhet har Svenska Fyrsällskapet bland annat: 
- Arrangerat över 125 föreningsträffar runt om i vårt land med sam-

manlagt nästan 5000 deltagare 
- Publicerat 13 nummer av tidskriften Blänket  
- Publicerat 6 årsböcker med medlemsmatriklar 
- Publicerat en svensk Fyrbesökshandbok med fyrhistoria och in-

formation om 86 större svenska fyrplatser 
- Tagit initiativ till och arrangerat Sveriges första Fyrbevarandekon-

ferens där bl.a. alla berörda statliga verksamt samt flera hamnmyn-
digheter, kommuner, lokala fyrföreningar och enskilda person 
deltog. 

- Initierat och genomfört återtändning av släckta svenska fyrar 
såsom Gåsören, Grönskär, Nordkoster, Smygehuk, Horsten och 
Lungö   

- Varit en av grundarna till World Lighthouse Society, en förening 



för världens alla fyrsällskap och enskilda personer.  
 
Man kan med största sannolikhet anta att mänskligheten kommer att fortsätta bygga nya 
hus, broar, kyrkor, järnvägsstationer, m.m. men man kommer troligtvis aldrig någonsin 
mer att bygga en bemannad fyrplats. Dessa är kanske därför några av de mest unika plat-
ser som finns. Då många av Sveriges f.d. bemannade fyrar/fyrplatser och gamla sjömär-
ken håller på att förfalla och är starkt hotade försöker Svenska Fyrsällskapet bearbeta våra 
myndigheter och politiker så att man vårdar och bevarar fyrarna, våra betydelsefulla kul-
turminnen, vilka utgör en viktig del av vårt lands maritima arv.   
 
Sverige har genom tiderna varit en av världens främsta fyrnationer. Vi har fler än 2000 
stora och små fyrar men också många unika sjömärken. Av våra kvarvarande fyrar har 
endast drygt 100 varit bemannade. Vårt land har även fostrat fyrmän som Gustaf Dalén, 
Jonas Norberg, Anders Polheimer, Nils Gustaf von Heidenstam, Carl Gustaf von Otter, 
Georg Wilhelm Lyth, m.fl. Alla dessa har betytt mycket för fyrteknikens utveckling och 
byggandet av fyrar. Det är vår skyldighet att vårda och bevara denna historia och våra 
fyrar för kommande generationer.   
 
Fyrar har även ett mycket stor lokalt symbolvärde för de människor som bor i dess närhet. 
Då tyvärr många fyrar är släckta har återtändning av sådana fyrar en mycket hög prioritet. 
Hittills har vi tänt 6 gamla fyrar till stor glädje för sjöfarare och den lokala kustbefolk-
ningen. 
 
Svenska Fyrsällskapets förhoppning är att vi, genom att deltaga i Allt för Sjön år 2003, 
kan informera alla intresserade mässbesökare om vad som håller på att hända med våra 
fyrar och därigenom göra besökarna medvetna om att ett stort kulturarv kan försvinna om 
vi inte alla gör något för att stoppa denna utveckling. 
 
Mer info finns på vår hemsida www.fyr.org 
     
 

 
 
 

Kom till CFL  
den 13 November och lyssna på  

Esbjörn Hillberg 
  



Adressetikett 

 

Porto 

Avs.  
Söderhamns Kust & Skärgårdsförening 
c/o Barbro Olsson 
Gästrikevägen  9 
826 39 SÖDERHAMN 

B 

Hjälp oss skaffa nya medlemmar. Kän-
ner Ni någon som Ni tror skulle vara 
intresserad av att bli medlem så betala 
in Kr 100:- på pg 48 125 59 - 5 

 
SÖDERHAMNS SÄTTERI AB 

Humlegårdsgatan 4 A 
Tel 0270-700 20 

Färg eller svart/vitt 
Små eller stora upplagor 

Det ordnar vi 


