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Lotsen Vikström på Gåsörens fyrplats, 1951.

Foto: Wollmar Lindholm/SKM fotoarkiv.
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Stora Fjäderägg. 
Foto: Albin Holmgren.

I detta nummer …

En av landets mest namnkunniga fyrkännare, Esbjörn Hillberg, utnämner 
bestämt, och utan någon som helst tvekan, Västerbottens län till Sveriges fyrlän 
nummer ett. Här bryr vi oss om våra fyrar även om sjöfarten förvisso numera 
klarar sig bra utan dessa ljuspunkter längs kusten.

Fyrar har funnits i Sverige sedan 1500-talet. Länge var Örskärs fyr i nordöstra 
Uppland, cirka 2 mil norr om Öregrund landets nordligaste, närmare bestämt 
fram till 1760 när en vippfyr byggdes på Holmögadd. Under de följande två 
seklerna har det byggts stora och små fyrar vid den västerbottniska kusten. 
Somliga står i splendid isolation mitt ute på havet, andra är fast förankrade på 
hälleberget, ytterligare andra utgör uppstickare i samhällsbildandet, en del är i 
full funktion andra har förvandlats till sommarstugor. Ibland är det fråga om 
anläggningar med hem och hushåll för fyrvaktare med familj, ibland bara en 
pelare som någon sett till att hålla upplyst. I vissa fyrar har ljuset slocknat för gott, 
i andra lyser det fortfarande – mest för syns skull kanske.

Vi landstiger vid ett antal av dessa fyrar och fyrplatser från Pite-Rönnskär i norr 
till Sydostbrotten i söder: i Ratan, på Holmöarna och vid Nordmalings!ärden. 
Urvalet är varken statistiskt säkerställt eller vetenskapligt. Ibland rör det sig om 
ren fyrteknik, ibland handlar det om människorna vid fyren, ibland om företeel-
ser i dess närhet. Dessutom gör vi några utflykter utanför det rent fyrhistoriska i 
farvattnen utanför Bjuröklubb.

I Nära notiser berättar Håkan Karlsson om Holmöspelet, en föreställning med 
historiska förtecken på en plats där fyrarna spelat stor roll.

På sidan 69 hittar du information om den internationella fyrdagen som äger 
rum tredje helgen i augusti. Här finns också länkar till västerbottniska fyrhemsi-
dor och tips på vidare läsning.
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bildtexten    
”Man förvånas endast över att ett sådant hus över huvud taget 
fått komma till stånd… I detta fall har man verkligen rätt att an-
vända orden skandal och vandalism. Så länge huset står kvar på 
sin plats är Umeå stads ur arkitektonisk synpunkt tacksammas-
te parti grundfördärvat.” 

Hårda ord och inga vackra visor. Vad kan det vara för ett 
skräckexempel på usel arkitektur som skribenten avser med sitt 
utfall? Plaza Hotell? Något av parkeringshusen? Tegskyrkan? 
Nej, inget av dessa. I stället är det huset i hörnet av Kungsgatan 
och Rådhusesplanaden som avses, ibland kallat Sædénska hu-
set efter den anrika herrekipering som länge låg i fastigheten. 
Benämningen ”Balders Horn” som står på skylten ovanför in-
gången till dagens något mindre anrika herrekipering har väl 
knappast funnit sig till rätta i folkmunnen. Alldeles oavsett vad 
byggnaden kallas så hade man ju inte trott att just den skulle be-
traktas som skandal och vandalism – snarare som ett exempel 
man gärna pekar på när man talar om den gamla goda staden.

Det gallsprängda omdömet står att läsa i denna tidskrifts 
före gångare, årsboken Västerbotten från 1930, och är formule-
rat av museiintendenten Holger Möllman-Palmgren. Artikeln är 
en jämförelse mellan god och dålig arkitektur i Umeå under 
rubriken ”Stadsbebyggelse och hembygdsvård”.

Det Sædénska huset uppfördes i början av 1920-talet sedan ett 
äldre hus på platsen blivit lågornas rov. Ganska nybyggt alltså 
när intendenten levererade sina synpunkter. Ett annat arkitek-
toniskt lågvattenmärke som han pekar ut i artikeln är det vid ti-
den likaledes nybyggda kvarteret Falken öst på stan. Möllman-
Palmgren skriver om hur det senaste decenniets byggenskap i 
Umeå lider under de ”brutna takens förbannelse”. Vidare, just 
med kvarteret Falken som exempel, ondgör han sig över bristen 
på enhetlighet, förvirrad fönsterindelning och gräsliga trapp-
hus. ”En individualism som gränsar till rena anarkin. – En bild av 
sibirisk ödslighet och okultur blir resultatet.”

I dag har vi andra skamfläckar – öststatsödslighet och de 
platta takens förbannelse – som om de får stå kvar kommer att 
bli både bevarans- och vördnadsvärda om 90 år eller så. 

ANDERS BJÖRKMAN
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Sydostbrottens fyr dyker upp i dimman.
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Teleskopkassun på Vernersgrundet
B O  S U N D I N

 

 

”Orange-svart 34 m högt torn med helikopterplattform. Grått fundament i vattnet. 

Position N 63-20.2, E 20-10.4. Karaktär F(3) W 20s.” Så beskrivs Sydostbrottens fyr i  

Svensk Fyrlista år 2000. Det är Sjöfartsverkets publikation, så uppgifterna stämmer  

säkert. Eller? Det händer saker väldigt fort numera med våra fyrar. Sydostbrotten  

kanske inte ens är tänd längre?

Det är den 21 maj 2003 och jag åker ut tillsam-
mans med folk från Sjöfartsverket mot Sydost-
brottens fyr. Vi åker nästan rakt söderut med 
Sjöräddningens båt från Holmsund. Ljudet 
från 1 250 yrvakna dieselhästkrafter gör att 
hörselskydden automatiskt åker på. Gösta 
Zackrisson kör och Jörgen Berglund sitter vid 
navigationsbordet på babords sida. Det är dim-
ma, men med sjökortsplotterns hjälp kör vi 
ändå omkring 35 knop, det handlar alltså om 
satellitnavigation. Berglund dubbelnoterar för 
säkerhets skull sjömärkena från papperssjö-
kortet strax innan vi stryker förbi dem. Sydost-
brotten svarar också med en egen igenkän-
ningssignal på radarn. Utan elektroniska hjälp-
medel skulle det bli svårt att hitta i dimman, då 
får man lita till sjökort och kompass.

En fyr kan beskrivas på många sätt. Sjöfarts-
verkets torra kodade språk har sin charm om 
man har en susning om vad beteckningarna be-
tyder. Charmfaktorn ligger väl i nivå med 
SMHI:s korta telegramliknande meddelanden... 

”Sydostbrotten: västsydväst 2, dimma”. Tyvärr 
ingår inte längre Sydostbrotten i sjörapporten, 
yrkessjöfarten får information på annat sätt. 
 Antalet observationsplatser minskar, nu hoppar 
man direkt från Skags udde till Holmön.

Hur som helst, Sjöräddningen kör inte fel. 
Vi närmar oss territorialgränsen mellan Sverige 
och Finland och rätt som det är tonar länets 

Jörgen Berglund vid navigationsbordet.
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sydligaste kulturminne fram i dimman. Vi är 23 
sjömil, alltså 42 km från Holmsund. Fyren är 
stor och – när man kommer nära inpå den – 
nästan skrämmande. Den står på Vernersgrun-
det på cirka 8 meters djup och fyrens höjd över 
havsbottnen är 44 meter. Bottenplattans dia-
meter är 23 m och ytan 420 kvadratmeter, fy-
rens betongvikt 3 300 ton och därtill kommer 
vikten av 3 000 kubikmeter sand som efterfyll-
des när fyren hade placerats på grundet. 

Havet är lugnt och det går att ta sig över till 
fyren utan större problem.  I sjöhävning är det 
värre, förr fick folk vinschas över med hjälp av 
kranen i fyrens överdel. Väl ombord möts man 
av en skylt med den välkomnande texten: ”Var-
ning! Slutet utrymme. Syrebrist. Farliga gaser.” 
Sydostbrottens fyr är avbemannad sedan års-
skiftet 1980/81. Någon naturlig luftcirkulation 
inne i fyren finns inte, förr hölls cirkulationen 
igång med ventilationsaggregat. Innan man kan 
gå in i fyren måste den fyllas med friskt syre 
med hjälp av en luftpump. Under tiden spanar 
jag ut över havet utan att överhuvudtaget se 
någonting. Jag noterar att min mobiltelefon har 
gått över till det finska telenätet trots att fyren 
ligger i Sverige. Strax därefter försvinner mot-
tagningen. Detta är en enslig plats. 

Robert Gellerstad och teleskopkassunmetoden

Sydostbrottens fyr tillhör en kategori som kall-
las teleskopkassunfyrar och är byggd i Jävre-
Sandholmen, strax norr om länsgränsen mellan 
Västerbotten och Norrbotten. Bygget påbörja-
des under våren 1960 och 12 maj 1961 sjösattes 
den för vidare bogsering, först mot Holmsund 
och sedan mot slutdestinationen vid Verners-
grundet.

Under 1930-talet påbörjade den svenska 
staten en avveckling av de dåvarande 20 fyr-
skeppen längs Sveriges kuster. Orsaken var de 
höga kostnaderna, de besvärliga arbetsförhål-
landena ombord samt att fyrskeppen inte 
 kunde sända ut ljus i fasta sektorer eftersom 
skeppen ändrade läge med vind och ström. Mål-
sättningen var att under den närmsta fyrtioårs-
perioden ersätta alla fyrskepp med bottenfasta 
runda betongkassunfyrar. Kassun betyder sänk-
kista och kan i det här sammanhanget liknas 
vid en stor rund betongburk.  Bottenkassunerna, 
den nedersta delen av fyren, tillverkades på en 
byggplats i land, sjösattes, bogserades ut, sänk-
tes till botten, förankrades och byggdes på till 
sin rätta höjd. Det sistnämnda momentet var 
komplicerat och riskabelt. Ibland använde man 
sig av prefabricerade byggnadselement för att 
rationalisera byggarbetet ute till havs. De allra 
flesta utsjöfyrar som byggdes under perioden 
1930–1960 var kassunfyrar. 

En av de ingenjörer som ansvarade för delar 
av arbetet med kassunfyrarna var Robert Gel-
lerstad (1905–1964). Han stod bland annat för 
slutförandet av det stora kassunfyrbygget vid 
Ölands Södra Grund 1951 och kom senare att 
bli en av Sveriges främsta fyrkonstruktörer med 
internationellt anseende. Han föddes i Blekinge, 
tog civilingenjörsexamen i väg- och vatten-
byggnad på Tekniska högskolan (KTH) i Stock-
holm 1932 och kom till dåvarande Lotsverkets 
fyrsektion år 1940. Omkring 1950 tillträde han 
som chef för byggnadssektionen. 1956 bildades 
Sjöfartsstyrelsen med Gellerstad som chef för 
fyrbyggnadskontoret.

Under det mycket svåra bygget vid Ölands 
Södra Grund hade man överraskats av mycket 
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större våghöjder än vad som tidigare hade 
mätts upp, stormar tog byggplattformarna, 
bygget försenades och budgeten överskreds. En 
av den tidens välkända fyrbyggarprofiler, Hil-
mer Carlsson, dog i en hjärtinfarkt ute på 
Ölands Södra Grund innan fyren var klar. Bygg-
arbetet var farligt och riskabelt. Dessa faktorer 
är en trolig bakgrund till att Robert Gellerstad 
började fundera på en utveckling och förbätt-
ring av kassunmetoden.

Vid midsommartid 1957 fick han idén till 
teleskopkassunmetoden, som innebar att myck-
et av byggarbetet ute till havs skulle kunna ute-
slutas. Sonen Lars Gellerstad som numera är bo-
satt i Genève berättar: ”De första experimenten 
med kassunens flytegenskaper gjorde pappa i 
vårt badkar hemma på Sveavägen 33 där vi 
flyttat in tidigare samma år. Han hade lött ihop 
några konservburkar och gjutit cement i dem”. 
Utvecklingen av den nya konstruktionen gick 
fort, ansökan om svenskt patent lämnades in 
den 17 september 1957. Efter modellutprov-
ning och tester i KTH:s vattenbassänger drev 

Robert Gellerstad förslaget vidare på olika ni-
våer inom Sjöfartsstyrelsen och redan 1958 
färdigställdes Grundkallen, landets första tele-
skopkassunfyr. Med denna hade en ny epok 
inom svensk fyrbyggnad inletts. Bygget skedde 
vid Islingeviken på Lidingö, men den fortsatta 
produktionen av teleskopkassunfyrar förlades 
till Jävre-Sandholmen. 

Teleskopkassunmetoden gick i princip ut på 
att fyren skulle byggas färdig vid land och där-
efter bogseras ut till sin rätta position i havet. 
På en pålbädd placerad en liten bit ut från land 
gjuts en rund bottenplatta (fig.1 på bilden på 
sidan 6). Från bottenplattan byggs sedan kon-
struktionen upp efter samma princip som en 
utdragbar tubkikare. Bygget börjar med fyrens 
inre delar, alltså den nedre bostadskassunen 
och fyrtornet därovanpå (2–4). Därefter gjuts 
bjälklag, altaner och helikopterlandningsplatta 
längst upp (4–5). I bostadskassunen gjuts mel-
lanväggar radiellt till tårtbitsform (8). På bot-
tenplattan, runt den inre delen, gjuts sedan yt-
terkassunen med sin smalare cylindriska hals 
och inredningsarbetena färdigställs (5–6). Die-
selgeneratorer, oljetankar, tryckluftsanläggning, 
tyfoner, ventilationsanläggning, elektrisk ut-
rustning och annat monteras. Efter detta är fy-
ren klar för sjösättning. Den går till så att de 
sneda stödjande pålarna vid pålbäddens yttersi-
da först sprängs. Därefter trycks hela fyrpake-
tet ut från kajen med hjälp av domkrafter (7). 
Innan utbogseringen till fyrplatsen görs en fyll-
nadsgjutning för att ge fyren största möjliga 
djupgående och stabilitet. På fyrplatsen har 
sjöbottnen jämnats av och en bädd av maka-
dam har lagts ut (9). Hela fyren sänks ned på 
bottnen genom att vatten släpps in i sänkfickor. 

Robert Gellerstad, 
omkring 1960. 
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Byggschema. 
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Därefter fylls ytterkassunen med 3000 kubik-
meter sand. Fyrens mittdel med fyrtornet ska 
nu höjas ca 15 m med hjälp av domkrafter och 
genom inpumpning av vatten (10-11). Detta 
tar ca 10 timmar och därefter gjuts ytterkassun 
och mittdel ihop.

1959 skrev Robert Gellerstad: ”Anläggande 
av en fyr på Verners grund är i första hand frå-
ga om möjligheten att på ett ekonomiskt sätt 
bygga med tillräcklig säkerhet för människor 
och material”. Tanken var att man med denna 
teknik skulle kringgå det riskfyllda arbetet med 
att i efterhand transportera ut och montera fyr-
tornet på bottenkassunen. 

Fyrproduktionen i Jävre-Sandholmen

Lokaliseringen av fyrproduktionen till Jävre-
Sandholmen berodde på att arbetslösheten i 
Norrbotten hade öppnat för finansieringsmöj-
ligheter genom Arbetsmarknadsstyrelsen, att 
platsen hade lämpliga bottenförhållanden och 
inte minst lobbyverksamhet från Jävrebon Ivar 
Berglund, som var arbetsledare vid bygget av 
Grundkallen. Berglund, som hade börjat vid 
Sjöfartsstyrelsen som dykare och byggnadsar-
betare, fortsatte som arbetsledare vid fyrbygge-
na i Jävre-Sandholmen fram till 1977. De sista 
åren arbetade han vid Sjöfartsverkets huvud-
kontor i Norrköping.

De första fyrarna som byggdes i Jävre-Sand-
holmen 1957–59 var kassunfyrar enligt den 
äldre metoden. Därefter byggdes fyra teleskop-
kassunfyrar enligt Gellerstads metod 1963–
1966. Fyra av de utsjöfyrar som står utmed den 
västerbottniska kusten har producerats i Jävre-
Sandholmen: Nordvalen (1958–59) som står 
strax söder om Holmögadd, Sydostbrotten 

(1959–61), Väktaren (1967–68) utanför 
Holmsund och Gunvorsgrund (1969–70) som 
ligger emellan Holmögadd och Sydostbrotten. 
Av dessa är Nordvalen och Sydostbrotten tele-
skopkassunfyrar.

Märketskallen II i Ålands hav var den sista 
fyren som byggdes i Jävre-Sandholmen 1987. 
Orsakerna till att fyrtillverkningen i Jävre-
Sandholmen lades ned kan sägas vara att upp-
draget var slutfört, alla fyrskepp hade ersatts, 
behovet av fyrar började vara tillgodosett och 
utvecklingen av moderna navigationshjälpme-
del började peka mot andra lösningar än att 
bygga gigantiska betongfyrar. Vintern 1993 
återställdes fyrbyggnadsplatsen till ursprung-
ligt skick och i dag finns inga spår kvar. Från E4 
får man i alla fall en påminnelse om fyrhisto-
rien när man passerar. Alldeles i närheten av 
fyrbyggnadsplatsen står en svart- och vitmålad 
fyr i fackverkskonstruktion. Den är ditflyttad 
och stod ursprungligen på ön Gråklubben ut-
anför Skagsudde.

Ingenjörsdesign

Efter att fyren fyllts med friskt syre kommer vi 
äntligen in i fyren. Den består av 10 vånings-
plan. Längst ner på plan 1 ligger verkstad, 
pannrum, kraftcentral med dieselgeneratorer, i 
plan 2 oljetank, hydrofor och hobbyrum, bad-
rum m.m., plan 3 innehåller bostäder och bad-
rum, plan 4 matrum, dagrum, kök, fyrvaktarens 
rum samt fyrmästarens rum och kontor. Plan 5 
är entréplan, 6 och 7 upptas av tyfoner och 
kompressorer, plan 8 och 9 innehåller friskluft-
intag samt radio- och vaktrum. Kranen på utsi-
dan har en lyftkapacitet på 1 ton och är tillver-
kad av Alimak-Verken i Skellefteå. Längst upp 
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Huvudritningen till Sydostbrottens fyr, daterad 14 mars 1961. De två nedersta 
våningsplanen är fönsterlösa och ligger i den undre svarta delen. 
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på plan 10 finns fyrljuset och där ovanför heli-
kopterlandningsplattform och antenner.

Landningsplattformen skapade ett kon-
struktionsproblem. En glaslanternin kring ett 
vanligt fyrljussystem med linsapparat är inte 
tillräckligt kraftig för att bära upp tyngden av 
en plattform inklusive helikopter. Därför an-
vändes i stället ett fyrljussystem bestående av 
108 strålkastarlampor av sealed beam-typ som 
även användes i bilar. Lamporna var arrangera-
de i ett raffinerat system på sju stativ och kun-
de, genom åtta smala stående slitsar fördelade 
runt fyrtornet, åstadkomma fyrljus runt hela 

Fyrljussystem av sealed beam-typ.
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horisonten. De smala slitsarna reducerade inte 
väggarnas hållfasthet mer än att de kunde bära 
upp landningsplattan. Ljusanläggningen, som 
vid sidan av detta hade många andra finesser 
och fördelar, var en uppfinning av civilingenjö-
ren Bengt Holm på Sjöfartsstyrelsens nautiska 
avdelning. Kraftförsörjningen till fyren ordna-
des helt med egna elverk, tre Bolinderdieslar på 
vardera 41 hk genererade 220 volts växelström.

Robert Gellerstad stod för huvudkonstruk-
tionen av fyren. Till sin hjälp hade han natur-
ligtvis flera andra ingenjörer och medarbetare, 
ständigt beredda till utvecklingsarbete med räk-
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nestickorna i högsta hugg. Men, hur tänker man 
när man skapar ett sådant här monument som 
ska stå till beskådande i decennier framöver? 

Många av våra mest omhuldade designföre-
mål var länge ingenjörsprodukter: bilar, fartyg, 
flygplan, parkbänkar, kaminer, hushållsappara-
ter... Jag frågar Lars Gellerstad om hans far hade 
en ambition att skapa något vackert: ”Jag kan 
inte minnas att pappa tänkte i designformer...
även om det inte är otroligt att han ville få en 
viss balans i presentationen. Han gillade desig-
nade föremål och byggnaders utseende, men 
hans mantra var att det var mycket svårt för en 
arkitekt att balansera yttre estetik med inre 
praktik.” 

Att han hade ett intresse både för historia 
och för estetik framgår av den skrift ”Svenska 
fyrbyggnader genom tiderna” som Robert Gel-
lerstad sammanställde 1956. I slutet skriver han: 

Jag ombads nämligen för några år sedan av 
professor Eskil Sundahl vid Kungl. Tekniska 
Högskolan att lämna en fyrbyggnad som 
övningsuppgift för en årskurs arkitektelever. 
/.../ Resultatet av övningsuppgiften visar, att 
det inte är någon lätt uppgift att ur utseen-
desynpunkt göra något speciellt åt en bygg - 
nadskropp till en fyr. Funktionen – fastlåst 
med lanternin och dagmärke m.m. – är i 
detta fall så dominerande, att möjligheten 
till variation blir ganska ringa, om man tager 
hänsyn till de förslag, som äro lämpliga att 
förverkliga. Arkitekteleverna med sitt inlevda 
intresse för nyskapande ha dock visat, att en 
del möjligheter finnes att giva byggnadsver-
ket en viss prägel eller framhäva vissa delar 
och färgsättningen är därvid en faktor att 
räkna med. Lotsverkets äldre fyrar variera 

från kompakt mäktighet till mera smäckra, 
uppåtsträvande torn och vart och ett inger 
skönhetsintryck på sitt sätt. I de moderna 
betongfyrarna har funktionen, materialet 
och byggnadsmetoden i högsta grad varit 
utslagsgivande faktorer vid utformningen, 
varvid funktionen dock kunnat ge någon 
variation. Åtminstone åt de större fyrarna. 
Standardiseringssträvandena har emellertid 
här liksom inom många andra områden 
medfört en viss enformighet särskilt beträf-
fande ledfyrarna, och detta gäller såväl 
1800-talets små träkurar som nutidens 
betongfyrar.

Ofta är det så att produkter som skapas utifrån 
strikt tekniska och praktiska aspekter faktiskt 
blir vackra. I Sydostbrottens fyr har vi funktio-
nalism i sin mest renodlade form. ”Simplicity is 
beauty”! 

Olyckan

Sydostbrottens fyr bogserades från Holmsund 
ut till Vernersgrund den 26 juni 1961. Mot hös-
ten hade man kommit så långt att den mittre de-
len av fyren, innerkassunen, var upplyft och vila-
de på sex stora betongklackar som gjutits under 
vattenytan. I och med detta hade man påbörjat 
utpumpningen av vattnet i ytterkassunen för att 
i stället fylla utrymmet med sand. 200 kubikme-
ter hade fyllts när plötsligt betongklackarna 
brast. Det var lördagen den 2 september 1961 kl 
18.30. Den 1 000 ton tunga innerkassunen med 
fyrtornet störtade 13 meter ner mot vattenytan 
i ytterkassunen. Golvet i innerkassunen brast 
och vattnet rusade uppåt. Inför helgen hade 
många av dem som arbetade på fyren farit i 
land, men kvar fanns nio personer. Fyra man, 
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De omkomna förs i land i hamnen i Holmsund.
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däribland fyrmästaren J. A. Arnqvist, satt och tit-
tade på TV i dagrummet på plan fyra, de övriga 
fem personerna hade gått och lagt sig i bostads-
utrymmena. Klas Karlsson från Holmön och 
Oskar Wiklund från Lövånger som befann sig 
längre ned dränktes i sina rum. De övriga lycka-
des efter stora svårigheter ta sig ut.

Från fyrskeppet Sydostbrotten som låg kvar 
på sin position observerade man att något hade 
hänt och for över med en motorbåt och tog 
hand om de överlevande. Från fyrskeppet kall-
lade man sedan via radio på hjälp från lotsver-
kets tjänstefartyg Byggaren som låg i Järnäs. 
Vid sju-tiden på söndagsmorgonen fann dykare 
de båda omkomna vid sina sängar. Västerbot-
tens-Kuriren skrev måndagen 4 september: 

De bådas stoft fördes över till Lisa (Lots-
verkets tjänstefartyg), som sänkte flaggan  
på halv stång och började resan mot land. 
Vid uthamnskajen mötte de omkomnas 
arbetskamrater och de tre tillresande från 
Stockholm med fyrkonstruktören, byrådirek-
tör Gellerstad i spetsen. Han var märkbart 
gripen och deltog med de omkomnas arbets - 
kamrater i sorgen.

Gellerstad betonade de materiella skadornas 
lilla betydelse i sammanhanget och sa vidare: 
”En kedjas styrka hänger på den svagaste län-
ken och nu har en länk brustit. Nu vet vi om 
den och nästa gång skall den ej brista. För sjö-
farten har det stor betydelse att säkerhetsan-
ordningar tillkommer. Mina arbetare och in-
genjörer gör sitt bästa för att förebygga farliga 
situationer på sjön. Fyrbyggnationer är profy-
laktisk sjöräddning, där det gäller att hålla sjö-
farten borta från farliga situationer. Här har vi 
fått ett slag.”

Det sista fyrskeppet vid Sydostbrotten med den nyligen utplacerade fyren i 
bakgrunden. Det första fyrskeppet på platsen lades ut 1862, det sista drogs in 
1963 och en hundraårig fyrskeppsepok var över. 
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Efter olyckan avslutades årets arbeten och 
en utredning gjordes av specialister från Vat-
tenbyggnadsbyrån. Resultatet visade att olyck-
an inträffat genom en kombination av olika 
faktorer, bland annat anfördes att stark sol un-
der dagen kunde ha värmt upp den svartmåla-
de ytterkassunen som då utvidgat sig så att fäs-
tena för innerkassunen hade släppt.

När arbetena återupptogs länspumpades fy-
ren och en ny botten göts till innerkassunen. 
Arbetena och rengöringen tog hela sommaren 
och hösten 1962 i anspråk innan fyren kunde 
tas i bruk. I ett årsavslutsbrev till medarbetarna 
vid fyrbyggnadssektionen skrev Robert Geller-
stad den 21 december 1963: ”Sydostbrotten 
har färdigställts med smärre justeringsarbeten 
kvar och tändes den 17 oktober. Fyrskeppet har 
nu gjort sin sista resa från denna station. Den 

första var 1862. Vi gläder oss alla åt att svårighe-
terna på denna plats nu har övervunnits”.

Gellerstad sålde vidare sina patenträttigheter 
för teleskopkassunmetoden 1959 och ett danskt 
internationellt byggföretag tog ut en licens. På 
detta sätt tillkom Kish Lighthouse, en tvillingfyr 
till Sydostbrotten utanför Dublin i Irländska sjön. 

I slutet av oktober 1964 mottog Robert Gel-
lerstad Svenska Ingenjörsvetenskapsakademins 
guldmedalj för sin gärning. Men dödsolyckan 
vid Sydostbrotten hade tagit honom hårt – en 
avsikt med teleskopkassunmetoden hade ju va-
rit att förbättra säkerheten. Knappt tre veckor 
senare, den 10 november avlider han i en hjärt-
infarkt mitt i steget när han springer i kapp en 
buss på Gärdet i Stockholm på väg till ett möte 
med hustrun.

Nedtrappning

Rationaliseringar och neddragningar gjorde att 
bemanningen på Sydostbrotten successivt mins-
kades. Mot slutet var fyrmästare Alvar  Brännström 
chef och personalen uppgick till tre personer som 
tjänstgjorde i 14-dagarspass. Sydostbrotten avbe-
mannades den sista december 1980. Vid mitt be-
sök 23 år senare finns fortfarande det mesta av 
inredningen och möblemanget kvar. Det är en 
märklig känsla att gå runt och titta på de saker 
och föremål som verkar ha lämnats helt plöts-
ligt, ungefär som om kriget hade brutit ut. På ett 
bord ligger ett uppslaget kollegieblock, längst 
upp står ”Proviantlista den 7/6 -79” och sedan: 14 
lit Standard mjölk, 10 lit Lätt, 5 lit Filmjölk, 1x3 
dl Gräddfil, 1 kg Smör (röd), 5 pkt Flora (röd), 1 
Ost präst, 3 pkt Flarkenbröd…” och så vidare. 
Varför sitter proviantlistan kvar i blocket? Kom 
den aldrig med till land?

Vid besöket 2003 är fortfarande mycket kvar av inredningen. Den uppslagna 
proviantlistan från 1979 och personalens kvarlämnade tillhörigheter skapar en 
känsla av förgänglighet. 
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Sydostbrotten på frimärke. Konstnären 
Bertil Kumlien gjorde förlagor till ett 
antal frimärken med fyrmotiv som gavs 
ut 1989. 

1965 fanns 62 bemannade fyrplatser i lan-
det och 470 anställda inom fyrverksamheten. 
1968 hade antalet bemannade platser minskat 
till 36 och anställda till 280. Konstnären Bertil 
Kumlien besökte Sydostbrotten medan hon 
ännu var bemannad. I sin bok ”Utsikt över sjö-
distrikt” kommenterar han fyrens ansenliga di-
mensioner men berättar avslutningsvis ”Trots 
detta darrar hon i storm och när isen skruvar 
mot kassunen, då skramlade kaffekopparna på 
bordet. Det kunde fyrmästarefrun som också 
tjänstgjorde ombord aldrig förlika sig med. Jag 
förstår henne.”

Under 1990-talet hade satellitnavigeringen 
tagit över och de stora fyrarna hade mer eller 
mindre mist sin betydelse. 1993 stoppades die-
selgeneratorerna på Sydostbrotten och därmed 
också det starka fyrljuset som hade en räckvidd 
på 20 sjömil. En enkel USA-tillverkad fyrlykta 
skickar numera ut ett fyrljus begränsat till 9 sjö-
mil från helikopterplattformens ena sida. Ny 
laddningsutrustning och tio solpaneler laddar de 
batterier som förser hela fyren med ström.

Avfärd

Efter ett par timmar lämnar vi Sydostbrotten 
och det märkliga monumentet försvinner lika 
snabbt i dimman som det tidigare dök upp. 
Räddningsskepparen Gösta Zackrisson rättar 
till träskorna och tar sikte på vår nästa anhalt, 
Holmögadd. 

Vad händer med Sydostbrotten i framtiden? 
Hur ska hon klara sig alldeles själv där ute i ha-
vet? Fyren är numera tömd på inventarier och 
organiskt material. Sjöfartsverket försöker mi-
nimera underhållet och har så att säga satt den 
i malpåse. Efter besöket kan man knappast 

undgå att reflektera över den enorma insats 
som gjordes för att åstadkomma en enda ljus-
punkt till vägledning för sjöfarare. Sydostbrot-
ten är en av Sveriges största fyrar både vad di-
mensionerna beträffar och som monument över 
svensk fyrbyggnadskonst. Det återstår att se vil-
ken som får stå längst, Sydostbrotten eller Kish 
Lighthouse.

Tack till Lars Gellerstad, Christian Lagerwall på Sjöfartsverket i 
Norrköping, Esbjörn Hillberg på Svenska Fyrsällskapet och 
Jan-Åke Hedlund på Länsstyrelsen Västerbotten för värdefull 
hjälp.
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Originalritning från 1861 
över Sandhammarens fyr. 
Med blyerts har föränd- 
ringen inför flytten till 
Rönnskär redovisats.
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Att rädda en Heidenstammare
A N N I K A  S A N D E R

Elva Heidenstam-fyrar byggdes i Sverige, tio finns kvar och Pite-Rönnskär är en av dem. 

Pater Noster som uppfördes 1868 på Hamneskär utanför Marstrand må vara den prakt-

fullaste och mest omskrivna av dessa fyrar men Pite-Rönnskär med sina 37 meter är  

den högsta. Därtill är den både äldst och yngst! Annika Sander, kulturmiljöantikvarie  

vid Skellefteå museum, berättar historien och inte minst hur man lyckades rädda fyren 

från en säker färd in i förgängligheten.

Nils Gustav von Heidenstam var anställd vid 
Fyr- och Båkinrättningen vid Lotsverket och 
utnämndes år 1858 till överfyringenjör för att 
leda utbyggnaden av fyrväsendet i Sverige. Det 
var under industrialiseringens tidevarv och 
man hade börjat tillverka konstruktioner i järn 
av prefabricerade element. Under den här ti-
den uppfördes de världsberömda byggnadsver-
ken Kristallpalatset i London och Eiffeltornet i 
Paris. Sverige blev berömt bland fackmän för 
sina Heidenstam-fyrar. Materialet som använ-
des i dessa fyrar var nytt för tiden. Fyrarna bars 
upp av stöttor i gjutjärn med krysstag av smi-
desjärn och hade en trapptub klädd med valsad 
järnplåt. Förutom att vara eleganta innebar 
Heidenstams fyrar ett helt nytt sätt att tänka 
när det gällde att uppföra fyrar på svårtillgäng-
liga platser. De var relativt lätta att transporte-
ra, de kunde uppföras på osäkra underlag och 
de var möjliga att montera ned och flytta till 

annan plats. Till allt detta kom att de var min-
dre kostsamma än de fyrtorn av sten som dit-
tills hade varit det vanliga. Heidenstam fick pa-
tent på sin fyrkonstruktion 1869. Konstruktionen 
var enkel och genialisk. Fyren var byggd i sektio-
ner och kunde enkelt varieras i höjd.

Heidenstams första fyrar i denna fackverks-
konstruktion uppfördes som tvillingfyrar på 
Sandhammaren i Skåne 1863. Orsaken till att 
två fyrar byggdes var att man behövde skilja 
Sandhammarens karaktär från de bornholmska 
fyrarna Hammerodde och Christiansö. På den 
tiden gick det inte att åstadkomma annat än 
fast vitt sken från en fyr. Vid slutet av seklet 
hade tekniken utvecklats mot mer sofistikerade 
fyrar. År 1891 installerades en ny linsapparat i 
den södra fyren som med hjälp av ett loddrivet 
urverk gav en blixt var femte sekund. Den nor-
ra fyren släcktes men stod kvar till 1904 då den 
monterades ned. 
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Under den tid när fyrarna på Sandhamma-
ren uppfördes var Rönnskär i den allra nordli-
gaste delen av Västerbotten ett stort fiskeläge 
med allt vad därtill hör. Förutom ett gytter av 
fiskestugor och bodlängor fanns här kapell, 
klocktorn, spirbåk (stångmärke) men också en 
lotssignalstång. Detta var nämligen också en 
lotsplats. Lotsstugan som uppfördes 1849 hade 
en ”liten fyrkantig ruta om cirka 1 kvadratfot på 
norra gaveln för utkik åt norr”. 1880 anordnades 
ett rött fyrljus (siderallampa) på lotsstugans 
vägg som visade var fartyg som behövde lotsning 
kunde gå till ankars för att ta emot lotsen från 
Rönnskär inför fortsatt färd norrut, till Piteå.

Samtidigt som den ena fyren på Sandham-
maren blev överflödig stärktes behovet av en 
riktig fyr för sjöfarten i Bottenviken. Och nu 
fick man beviset för att Heidenstams konstruk-
tion höll vad den lovade. Fyren som nedmonte-
rats på Sandhammaren i Skåne, förlängdes med 
ytterligare två fackverkssektioner för att sedan 
transporteras till den låglänta ön Rönnskär. 
Den äldsta Heidenstammaren blev därmed 
samtidigt den yngsta som uppförts. Det inne-
bar också att fyren Pite-Rönnskär år 1905 blev 
landets högsta Heidenstammare, som 39 meter 
över Bottenvikens yta var 15:e sekund sände ut 
sina vita blixtar.

Rivningshot

År 1959 släcktes Pite-Rönnskär och ersattes av 
Nygrån, 3,45 nautiska mil ostsydost därom. Ny-
grån var den första fyren av 27 som byggdes i 
Jävre, strax norr om gränsen till Norrbotten. Där 
använde man glidformar vid betonggjutning av 
de moderna kassunfyrarna. Den revolutioneran-
de metoden med glidformar hade konstruerats 

av civilingenjör Erik von Heidenstam (!) för vil-
ket han 1963 fick Ingenjörsvetenskapsakade-
mi ens guldmedalj. Utmärkelsen var verkligen 
befogad för ännu i dag är glidformar för gjut-
ning av höga konstruktioner i betong den me-
tod som används.  

Fyren Pite-Rönnskär stod dock kvar som re-
serv och tur var väl det. I maj tio år senare vräk-
tes kassunfyren Nygrån omkull av ismassor 
som tornade upp sig i massiva vallar. Under de 
år återuppbyggnaden av Nygrån pågick togs 
Pite -Rönnskär åter i bruk men därefter avlystes 
fyren definitivt och utbjöds 1972 till rivning 
och borttransport. I Pite-Tidningen 12 septem-
ber detta år finns en liten annons med rubriken 
”Rivning av gamla fyren på Rönnskär”. Anbud 
på rivningen skulle vara inlämnade en månad 
senare. 

Sedan Skellefteå museum gjort kommunen 
uppmärksam på att fyren hotades av rivning 
överlämnades ärendet till kulturnämnden och i 
protokollet från kommunstyrelsen citeras då-
varande museichefen Peter Gustafsson: ”Bygg-
naden bedömes värdefull att bevara ur miljö-
historiska och antikvariska synpunkter.”

Med detta protokoll i sin hand kände sig 
kulturnämndens ordförande Torsten Tegby fri 
att vidta lämpliga mått och steg. Han under-
tecknade därför ett avtal med Sjöfartsverket 
och chefen för Norrlands kustartilleriförsvar. I 
avtalet förbinder sig Skellefteå kommun ”att 
för fyrbyggnadens bevarande i gott skick utföra 
och bekosta erforderligt underhållsarbete.” 

Två år senare anhåller kulturnämnden om 
att åtgärden att överta Rönnskärs fyr ska god-
kännas. Kommunstyrelsen svarar med att re-
mittera ärendet till stadskansliet för utredning. 
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Utredningsarbetet pågick i flera år och utmyn-
nade i ett förslag om att Skellefteå museum 
skulle kunna överta fyren. I februari 1980 var 
ärendet uppe för behandling i museistyrelsen. 
Där lyckas man kringgå frågan genom att svara 
att kommunen bör skriva till Riksantikvarie-
ämbetet och begära att fyren skyddas som 
byggnadsminnesmärke. Svaret kom i mars 
1983. Då hade man hört både Sjöfartsverket 
och Fortifikationsförvaltningen. Ingen av dessa 
båda myndigheter hade något emot att fyren 
och lotsstugan skulle upptas på förteckningen 
över byggnadsminnesmärken. Svaret utmynna-
de i att Riksantikvarieämbetet ”kommer att be-
akta kommunens önskemål vid fortsatta dis-
kussioner med respektive myndighet. Något 
akut hot mot byggnadsverkens bevarande före-
ligger ej. De skall tills vidare betraktas som 
byggnadsminnesmärken…” Något formellt be-
slut om lagskydd togs alltså aldrig och med det-
ta blev varken ärendet om museets övertagan-
de av fyren eller frågan om fyrens skydd som 
byggnadsminnesmärke besvarade. Under tiden 
som avtalets och ägandets vara eller icke vara 
diskuterades, verkade tidens tand och vädrets 
makter oförtrutet vidare. 

År 1985 fick Skellefteå museum i uppdrag 
att inventera fiskelägebebyggelsen i Skellefteå 
kommun. Martin Lundholm, med förflutet på 
Rönnskär och anställd vid Lotsverket, var cice-
ron vid det första besöket. Jag kommer aldrig 
att glömma hur Martin manövrerade sin öppna 
plastbåt i tämligen hög sjö, bjöd oss på extra 
avstickare till sjömärken på närliggande klap-
perstensöar, hoppade i och ur båten, iförd trä-
skor. Det såg vanskligt ut, men jag har senare 
förstått att träskor kan vara alldeles utmärkta 

Antikvarisk kontroll på hög nivå. Artikelförfattaren med ett fast grepp närmare 
40 meter över havsnivån.
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skor för den som har vanan inne – och har sjö-
ben. Martin Lundholm var också den som slog 
larm om sakernas tillstånd vad gällde fyren. 
Det såg inte bra ut, det är ett som är säkert. Fy-
ren hade grava rostangrepp och var stadd i all-
mänt förfall med flagnande färg och spruckna 
glas i lanterninen. 
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Problemet var bara att finna medel till res-
taurering av fyren. Enligt Riksantikvarieämbe-
tets utlåtande var den att betrakta som bygg-
nadsminnesmärke. Den var alltså av sådan 
karaktär att den mycket väl skulle kunna omfat-
tas av statliga bidrag för upprustning. Men, fyren 
ägdes då som nu av Sjöfartsverket, och Riksan-
tikvarieämbetet ger inte bidrag till andra statliga 
myndigheter. Med andra ord: denna möjlighet 
till finansiering fanns inte. Enligt avtalet var det 
dessutom kommunen som skulle bekosta un-
derhållet av fyren. 

Den 7 april 1994 uppvaktades kommunal-
rådet Lorentz Andersson av kulturchef Harald 
Larsen och mig. Lorentz förhöll sig helt avvi-
sande inför tanken att kommunen skulle enga-
gera sig i upprustningen av en onyttig Heiden-
stam-fyr, hur hög och märkvärdig den än kunde 
anses vara. När han så fick avtalet som under-
tecknats av kulturnämndens ordförande och 
Sjöfartsverket lagt framför sig på bordet och 
började läsa, kunde vi se hur en rodnad steg 
upp ur halslinningen och sprida sig mot ansik-
tet. Jag blev faktiskt orolig och tänkte att nu 
har vi verkligen ställt till det. Men i stället hark-
lade sig kommunalrådet och tog sålunda till 
orda: ”OK. Vi har en fyr! Ni får se till att ordna 
åtgärdsbeskrivning, projektering och finansie-
ringsplan för upprustningen”. Med dessa ord 
avslutades mötet och vi tumlade ut. Själv be-
gav jag mig direkt till ett planmöte på stadsar-
kitektkontoret där jag diskret satte mig i ett 
hörn i väntan på att mitt ärende skulle föredras. 
Plötsligt slås dörren upp och det ordentligt 
uppretade kommunalrådet Lorentz Andersson 
stegar in. Han uttrycker med hätska ordalag sin 
vrede över ett planärende som han retat upp 

sig på. Så vänder Lorentz på klacken och går 
mot dörren. Där får han syn på mig och låter an-
siktet skina upp i ett stort lycklig leende. Med 
orden ”Men vi har en fyr!” stänger han så dörren 
och blir borta. Alla närvarande vid planmötet 
tittade häpna mot mig. Vad ville detta säga?

Med detta besked från kommunens högsta 
ledning hade ett stort steg framåt tagits. Men fi-
nansieringsfrågan var fortfarande olöst. Det var 
ju fullständigt orimligt att kommunens skatte-
intäkter skulle bekosta en restaurering i miljon-
klassen av en statligt ägd byggnad. Dåvarande 
länsantikvarien Karin Eriksson hade sina omut-
liga direktiv: Inga statliga byggnadsvårdsmedel 
får gå till statens egna byggnader. 

Under åren 1993–96 utökades resurserna 
för kulturmiljövård tack vare medel för syssel-
sättningsskapande åtgärder. När beslutet om 
anslagsramarna för kulturmiljövården sändes 
ut till samtliga länsstyrelser i juli 1994 innehöll 
det en ovanlig passus. Sista meningen lyder: 
”Upplysningsvis kan nämnas att beslut om bi-
drag till statens fastigheter fattas av RAÄs bygg-
nadsavdelning.”  Ulf Gyllenhammar som vid 
denna tid arbetade vid Riksantikvarieämbetets 
byggnadsavdelning var en stor tillskyndare av 
restaurering av fyren. Vid en resa längs Vindel-
älven i september samma år fick han höra om 
problemen med finansieringen. Den 30 januari 
1995 ringde Gyllenhammar till mig och sa att 
Riksantikvarieämbetet hade beviljat 1 miljon till 
upprustningen av fyren Pite-Rönnskär!

Restaureringen 1995–97

Under åren 1995–97 restaurerades fyren på Pi-
te-Rönnskär. Detta var ett gigantiskt arbete 
som beställdes av Skellefteå kommuns fastig-
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hetskontor och utfördes av BPA med Ingemar 
Berglund som ansvarig arbetsledare för blästring 
och målning. Platsledare var Tord Stenberg. Den 
antikvariska rapporten över arbetet finns att 
hämta på Skellefteå museums hemsida

Det åtgärdsprogram som Sven-Olof Hjorth 
vid Riksantikvarieämbetet utarbetade före-
skrev linoljebaserad blymönja som grundmål-
ning och därefter engelskt röd linoljefärg. Sjö-
fartsverket använde då, på de fyrar som var i 

bruk, ett modernt färgsystem. Rödkallens fyr i 
Norrbotten målades bara några år tidigare med 
en alkydlackfärg med syntetiska pigment. Den 
visade sig dock på kort tid förlora i kulör. När 
det gällde Pite-Rönnskär låg ansvaret för un-
derhållet på kommunen och då kunde de anti-
kvariska principerna få råda vid val av färg. Det 
blev alltså linoljefärg med äkta pigment. Bly-
mönja får dock endast användas efter dispens, 
men till ett byggnadsverk av denna dignitet 
gavs tillstånd. Nu var problemet för arbetsleda-
ren att införskaffa blymönjan. BPA:s vanliga le-
verantörer tillhandahöll inte längre detta. Som 
tur var kunde jag själv ställa upp med en säck 

Fackverkskonstruktion med 168 horisontella balkar och 336 
krysstag. Det var ett grannlaga arbete att täckmåla alla ytor 
och krävde stor noggrannhet av målarna. 
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Som ett verk av konstnären Christo kunde det se ut när arbetet med blästring 
av blymönjan pågick.
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blymönjepulver. Det var som i en deckare när 
denna blymönja överlämnades till arbetsleda-
ren Ingemar Berglund. Vi hade stämt möte på 
en parkeringsplats där langningen av den när-
mast olagliga substansen skedde. Därefter till-
reddes blymönjefärgen hemma i Ingemars ga-
rage, allt för att undvika en eventuell kontrovers 
på arbetsplatsen.

Samtliga glas i fyrlanterninen måste bytas 
ut. Från Sjöfartsverket fick jag upplysningen att 
man numer använder plexiglas i fungerande fy-
rar – plexiglas som byts ut med regelbundna in-
tervall då de mattas och repas av väder och 
vind. I vårt fall kunde det inte bli tal om sådant 
fortlöpande underhåll, utan riktigt, hållbart 
glas var det enda alternativet. Men var får man 
tag på sådant? Jag minns hur jag en ledig dag 
tog fram telefonkatalogen och letade i bransch-
registret. Där fann jag Glasteknik i Emmaboda 
till vilka jag faxade en handskriven förfrågan 
med ordalydelsen ”Ang. glas till fyrlanternin. 
Kan ni leverera kupade glasrutor? 8–10 mm 
tjocka, ca 800x800 mm stora”. Jag blev upp-
ringd efter en stund och samma dag kom en 
handskriven offert hem till min privata fax. 25 st 
böjda glas enligt mina måttangivelser och med 
1500 mm böjradie erbjöds för 450 kr/st. Till 
detta kom kostnaden för böjformen: 700 kr. 
Leveranstid 3 veckor.

Hundraårsjubileum

Heidenstams första fyr som ursprungligen bygg-
des på Sandhammaren, firade sin 100-årsdag på 
Pite-Rönnskär med vederbörlig pompa och ståt. 
Efter flera års underhandlande med Sjöfartsver-
ket återtändes fyren officiellt i augusti 2005. 
Pite-Rönnskärs stugägarförening håller sedan 

Pite-Rönnskär är den enda Heidenstam-fyr som har en lanternin med kupade 
glas. Bytet till dessa glas skedde vid flyttningen från Skåne då fyren försågs med 
ny lins.
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dess fyren tänd i stort sett kontinuerligt från 
maj till sista oktober. Fyren är därmed inte en-
dast en occas-fyr utan ingår mer eller mindre i 
det ordinarie fyrsystemet. Fyrar med tillfällig 
tändning markeras med ”occas” i sjökortet, ef-
ter occasional, tillfällig.

Ljuskällans effekt har sänkts till 250 W, det-
ta saknar dock betydelse för upplevelsen av fyr-
ljuset. Hela fyrapparaten med roterande lins 
och allt är åter satt i bruk, helt enligt originalet. 
Visserligen drivs nu linsernas rotation av en el-
motor i stället för de ursprungliga lodvikterna 
som drogs upp för hand. Elektrifieringen sked-
de faktiskt samma år som fyren togs ur bruk, år 
1959.

Och sedan?

Diskussioner pågår mellan Skellefteå kommun, 
Sjöfartsverket och Fortifikationsverket. Kommu-
nen har sagt sig vara villig att överta ägandet av 
fyren och fyrplatsen. Förhandlingarna fortgår…

Hon har kallats fyrarnas drottning. Med sina 37 meter är Pite-Rönnskär den högsta Heidenstam-fyren i Sverige.
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Svenska Fyrsällskapet delar varje år ut utmärkel-
sen ”Årets VIPP”. År 2006 gick den till Lars Lund- 
holm och Tord Stenberg i Pite-Rönnskärs stug- 
ägarförening, som tillsammans med andra 
medlemmar under många år arbetat med att 
vårda och levandehålla Pite-Rönnskärs fyr och 
fyrplats. I motiveringen ingår också att de har 
återtänt den gamla Heidenstamfyren. 
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Ratans lots- och fyrplats
C H R I S T E R  H O L L I N D E R

Framväxten av Ratans hamn är intimt förknippad med landhöjningen, som vid 

Västerbottens kust beräknas ha varit i genomsnitt 0,9 cm om året. Studerar man en 

karta med höjdkurvor förstår man att före 1500-talet gav inte den omgivande topogra-

fin särskilt bra skydd mot väder och vind. Det finns alltså skäl att antaga att man valde 

andra hamnplatser, till exempel i den medeltida farleden upp mot Bygdeå kyrka. 

I och med att inloppen till hamnplatsen mellan 
Rataskäret och fastlandet genom landhöjning-
en blev tillräckligt smala för att göra området 
innanför skyddat tilltog sjötrafiken, främst 
bland bönderna. Dessa anlade under 1500-ta-
let bryggor, i första hand på Rataskäret där de 
bästa djupförhållandena fanns. Allt eftersom 
sjötrafiken växte blev Ratan som hamnplats 
mer känd hos myndigheterna i Stockholm, vil-
ka under 1600-talets första hälft ställde krav på 
att en krog skulle byggas ”till de sjöfarandes be-
kvämlighet”. Det var lag på att hamnplatser av 
Ratans dignitet skulle hålla värdshus, så efter 
många turer stod krogen år 1695 färdig på Ra-
taskäret. 

För övrigt kan nämnas, att redan i juni 1574 
hade Johan III lovat Västerbottens allmoge, att 
orter med rättighet till ”landsköp” skulle skapas 
i Västerbotten. Efter att Umeå fått stadsprivile-
gier 1622 ville bönderna i Bygdeå och Lövång-
er få en närmare belägen stad, som Gustav II 

Adolf hade lovat dem, troligen 1626 då han 
reste genom landet. Denna ”extra” stad var 
tänkt att bli Ratan, som år 1641 blev nomine-
rad till plats för frimarknad men som dock kom 
i underläge som stadskandidat, bland annat på 
grund av bristen på utvecklingsbar jordbruks-
mark.

Stapelhamn

Den faktor som länge hämmade handeln efter 
kusten var det Bottniska handelstvånget, vilket 
hade sina rötter i avtal skrivna under 1400-ta-
let, där man förbjöds att på egen köl föra ut 
sina varor söder om en linje mellan Stockholm 
och Åbo. Man var alltså tvungen att sälja till 
ofördelaktiga priser i dessa orter, varvid andra 
aktörer, exempelvis handelshusen i sydsvenska 
städer, tog merparten av vinsterna på varorna 
från Norrlandskusten. 

Borgerskapet i de nyblivna städerna Umeå, 
Piteå, Luleå och Torneå hade under 1600-talet 
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bett om att de skulle beviljas stapelfrihet, det 
vill säga få förtulla samt föra ut och in varor på 
egen köl, men fått avslag. Till sist medgav sta-
ten att man fick välja en gemensam plats där 
tullkammare skulle byggas och dit alla hänvisa-
des då man ville föra handel. Efter rådslag ena-
des man om Ratan som var den hamn dit man 
ändå ofta sökte sig för bunkring av färskvatten, 
tillsyn av egna bodar och magasin, eller som 
nödhamn.

I ”Umeå stads Rådstufvurättsprotokoll” den 
30 januari 1759 läser vi:

…icke thesmindre lärer Höglofl. Congl. Col - 
legium finna af Riksdags tidningen No 47  
thet de sökt Stapelfrihet, och vunnit bifall då 
the om stället sig förenas. Städerna i Wester-
bottn hafwa samfielt uppgivit, at de betiena 
sig af Rathahamn, som then endaste och 
främste hamn på Westerbottniska sidan, och 
hwilken the nyttja så på in som utgående, 
samt tillstyrckt, at ther borde Lots förordnas…

År 1765 var stapelplatsen i Ratan ett faktum 
och därmed började Ratans era som en den 
svenska Kronans by, där tullkammare och så 
småningom lotsstation etablerades jämte den 
krog som redan fanns där. I dess spår följde ock-
så sjömärken på land och i farled samt fyrväsen-
de. Lots fanns dock att tillgå i byn redan före sta-
peltiden, eftersom borgarna i Piteå för egna 
medel höll en sådan i Ratan vid namn Mats Ger-
ding vars lön i pengar uppgick till 13 1/3 Rdr 
 årligen.

Nya yrken

Med stapelrättigheterna och tullkammarens 
inrättande följde också behovet av olika tjäns-

temän. Man anställde förutom tullförvaltare, 
personal med uppgift att uppbringa fartyg till 
sjöss, till exempel jaktbåtsmän och tullroddare. 
I land fanns ”besökare”, det vill säga folk som 
var bra på att genomsöka fartygens alla utrym-
men på jakt efter tullpliktiga varor.

För att avgöra lastens storlek i vikt eller vo-
lym med hänsyn tagen till båttyp, dräktighet 
och lastrummets beskaffenhet anställdes ”mä-
tare”, vilka även bistod med utfärdande av mät-
brev för nybyggda fartyg. I norra delen av Ra-
tans hamn bodde två mätare med sina familjer, 
Anders Orrskärt och Håkan Bäckman.

Ratans storhetstid som stapelplats varade 
fram till 1801, då samtliga städer hade fått 
dessa handelsrättigheter. Detta innebar dock 
inte att hamnen helt förlorade sin betydelse. 
Ratan levde vidare som tullstation med en 
mängd uppgifter knutna till sjöfarten, och tull-
förvaltaren fick fortsätta att titulera sig så. Det 
dröjde fram till 1905, innan stämplingen av 
papper upphörde och tullstationen flyttade till 
Sikeå som då fått mer båttrafik än Ratan. Tull-
personal fanns i alla fall kvar för att bland annat 
jaga smugglare efter stränderna ända fram till 
1948 då den sista tullvaktmästaren flyttade 
från byn.

Med tanke på det tidiga intresset för Ratan 
som hamnplats, är det troligt att någon form av 
fyr funnits på Rataskär redan under 1600-talet 
– förmodligen en vippfyr där man eldade ved 
eller kol i en korg av järn. Några belägg för det-
ta finns emellertid inte. På 1820-talet fick sta-
ten ansvar för lots- och fyrväsende, utprickning 
och skötsel av andra landbaserade anordningar 
för sjöfarten vid Västerbottenskusten. I och 
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med detta skapades ordentliga sjökort och gjor-
des exakta ritningar, vilka finns bevarade hos 
Kungl. lotsverket och senare hos Sjöfartsverket, 
samt när det gäller våra trakter på Landsarkivet 
i Härnösand.

När staten inrättade kronolots i Ratan på 
1820-talet, vidtog man några omedelbara åt-
gärder. Lotsarna fick hus med god havsutsikt 
och tilldelades så kallad lotsjord för att de skul-
le få möjlighet att hålla egna kreatur. Detta 
skedde ibland på bekostnad av andra bybors 
fasta egendom. Vidare lät man bygga den 18,5 
meter höga båken på Rataskär som sjömärke 
och lotsutkik vilken stod klar 1828. Man lät 
trycka sjökort med stor noggrannhet, inte minst 
vad beträffar detaljer på land. År 1821 gjordes 
en detaljkarta över inseglingen mot Ratan, där 
man noterar att ingen fyr ännu är byggd. Den 
”Båk” som noteras på Rataskär kan vara den 
spirkase, som tidigt fanns på skäret och som 
syns både på af Chapmans ritningar från 1759 
och på C.G.Gillbergs situationstavla över 1809 
års krigshändelser.

Fyr på Ledskär

Det dröjde till 1874, innan den första doku-
menterade fyren i Ratan uppfördes på Ledskär 
vid södra inloppet som inseglingsfyr med en 
yttre liten ensfyr. Den övre större lanterninen 
hade en räckvidd på tre nautiska mil och visa-
de rött sken medan den lilla nedre ensfyren lys-
te med vitt sken. En signalklocka på klocksta-
pel uppfördes bredvid det större, övre fyrhuset. 
I klockan med inskriptionen RATAN S var en 
tamp fäst som löpte genom väggen in till fyr-
huset, där vakthavande i osiktigt väder satt och 
ringde i klockan med jämna tidsintervaller. 

Somliga har med förfäran berättat hur de som-
nat på sin monotona post och inte vaknat för-
rän en ångvissla från någon båt väckt dem, efter 
att navigatören ändå hade lyckats hitta fram till 
inloppet.

Vakthållningen på Ratan S var något av en 
familjeangelägenhet eftersom både hustru och 
barn till den ansvarige fyrvaktaren ofta fick skö-
ta tändning och släckning. Dottern till Nils 

Ritning till den inre ensfyren på Ledskär.
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Fredrik Blomgren, som handhade inseglingsfy-
ren mellan 1896 och 1922, berättar att hon 
som 10-åring fick det stora ansvaret att ro ut till 
Ledskär för att sköta fyrsysslorna. Hamnkom-
misionär Blomgren var för övrigt en mångsyss-
lare med annat än bara sjöfart i tankarna, på 
hans repertoar fanns såväl fotoateljé som bär-
torkeri.

År 1889 revs den nedre ensfyren i samband 
med att en ny fyr på Rataskär byggdes. Side-
ralskenet i Ledskärs övre fyr som kom från en 
stor lådkonstruktion på östra väggen, ersattes 
då med rött och vitt sektorsglas i södra väggen. 
Den gamla sideralskensspegelapparaten byttes 
ut mot en envekig fotogenlampa, en 6:e ord-
ningens 300 mm 90 graders lins med rotator 
och mörka skärmar. År 1922 installerades en 
lika stor 45 graders lins och AGA-ljus, varefter 

Ritning till den yttre ensfyren på Ledskär.
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Fyren på Ledskär, tidigt 1900-tal. Klockan i stapeln lånades på 1920-talet ut till 
Holmöns kyrka, och har ej återkommit. 

N
IL

S 
FR

ED
RI

K 
BL

O
M

G
RE

N
/V

BM
 F

O
TO

A
RK

IV

Plåtfyren på Ledskär som byggdes 1941.
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fyren gick under benämningen ”utan ständig 
bevakning”. 

År 1941 byggdes en ny standardiserad plåt-
fyr på Ledskär med en räckvidd på 9 nautiska 
mil. Den gamla fyren såldes och blev raststuga 
vid södra infarten till Ratans by. Där användes 
den under kriget av folk som sysslade med 
framställning av gengaskol. Efter kriget såldes 
fyren vidare till en familj i grannbyn Djäknebo-
da som använde den som gäststuga och förråd. 
Och där har den stått, men nu 2011 efter 70 år 
i förskingringen är det äntligen dags för åter-
flyttning till den granitgrund där den en gång 
byggdes. Där ska byggnaden bli fyrmuseum.

Ljus på Rataskär

Före 1889 fanns inget fyrljus mellan Bjurö-
klubb och Stora Fjäderägg nordost om Hol-
mön. En olycka år 1888, då segelfartyget Mo-
hawk på 710 ton grundstötte på Rata Storgrund, 
blev troligen den händelse som fick lotsverket 
att bygga angöringsfyren på Rataskär. Fyren 
fick namnet Ratan Norra, men har benämnts 
Rataskär åtminstone sedan 1940-talet. Bredvid 
fyrhuset sattes en fotogenbod upp för att förva-
ra det bränsle som behövdes till driften av fy-
ren. Från början visade fyren fast vitt sken för-
utom en röd sektor på cirka 15 grader över Rata 
Storgrund rakt i öster. Optiken är en Fresnel-lins 
av 4:e ordningen som fortfarande sitter på plats, 
en väl bevarad juvel med 180 graders trumlins 
med fem ringars krona och tre ringars krans till-
verkad av Barbier & Compagnie i Paris.

Ljuskällan bakom linsen har under åren änd-
rats från fotogenlampa med reflektor, via AGA-
fyr med solventil, till elektrifierad fyr med 1 000 
W lampa som ger ljuset en räckvidd på 17 nau-

tiska mil. I och med installationen av AGA syste-
met 1922, blev även Ratan N ”utan ständig be-
vakning” Nuvarande ljus är sedan 1971 av 
morsekaraktär, vilket är mycket ovanligt vid våra 
kuster, och på sjökortet står: Mo ( _ .. ) WRG 20s.

Från byggåret anställdes fyrpersonal som 
hade till uppgift att hålla fyren i fullgott skick 
under seglationsperioden, vilken i början räkna-
des från 1 april–10 december, med uppehåll 
mellan 20 juni och 31 juli, då ingen fyrning an-
sågs behövas. Senare ändrades seglationsstarten 
till den 1 maj och uppehållet till 20 maj–20 juli 
för att spara gas. Två man var alltid anställda, va-
rav den ene var fyrmästare och den andre ordi-
narie fyrvaktare. De bodde ett dygn var på Ratan 
N. där de noga höll reda på den fotogen som 
gick åt och antecknade varenda deciliter i en sär-
skild liggare. Fartyg som angjorde Ratan anteck-

Lotsstugan, båken och fyren på Rataskär.
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nades likaså. Linsen hölls naturligtvis skinande 
ren. 

Avbemanning

Efter AGA-ljusets inträde anställdes ingen mer 
särskilt avdelad fyrpersonal, utan ansvaret för 
skötsel och tillsyn föll på den lotspersonal som 
ändå hade sin bevakningssyssla på Rataskär. Ef-
ter elektrifieringen 1951 behövdes allt mindre 
tillsyn och Ratans fyrar fick sitt underhåll högst 
ett par gånger per år i samband med att sjö-
fartsverkets tjänstefartyg Vega infann sig för in-
spektion och bland annat bytte de gastuber 
som försåg Ratan N med reserver i händelse av 
strömavbrott.

Som ett resultat av avbemanningen av fyren 
och nedläggningen av lotsplatsen 1964, blev 
det fritt fram för myrorna, vilka ostört kunde 
äta på trävirket i främst tornet. År 2007 var det 
hög tid för återställande av fyren i sitt original-
skick med nytt virke i de skadade delarna och 
återanvändning av de dymlingar och beslag av 
järn, vilka höll ihop det stående timret. Fyren 
är nu föreslagen som nationalarv, och är en av 
de angöringsfyrar på Västerbottenskusten, som 
sjöfartsverket kommer att driva i framtiden. 

Båk och lotsstuga

På Rataskär finns ytterligare tre byggnader, va-
rav två hör till lotshistorien på platsen. Som 
nämnts lät Kronan 1828 bygga Båken, ett kom-
binerat sjömärke och lotsutkik. Båken har en 
tunna på takspiran vilket är ett tecken på att 
det fanns färskvatten att bunkra här. På spiran 
finns också en vimpel med årtalet 1896, vilket 
hänvisar till en renovering. Båken är en impo-
nerande konstruktion av bilade kraftiga stockar 

Toppen av båken.
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som utan skarvar når upp till 14 meters höjd 
och passerar golvet där själva lotsutkiken var 
belägen. En åttkantig stockkonstruktion högst 
upp ger båken dess karaktäristiska form. Från 
klapperstensgolvet leder en stege av trä upp till 
det etage, där lotsarna hade sin vakthållning i 
ett rum på östra sidan, helt oisolerat bakom en 
enkel brädvägg. En kamin fanns dock att värma 
sig vid och en säng att slumra i mellan utkiksin-
tervallerna. Ett bord med en stol fanns för 
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Upp genom båken.
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skrivgöromål, samt en kraftig tubkikare. På gol-
vet stod från tidiga år två kärl, det ena med tjä-
ra – senare fotogen – och det andra med vatten, 
för att tända respektive släcka det bloss som 
användes. Den vakthavande kunde, då tiden 
kändes lång, botanisera i en rik flora av inskrip-
tioner i stockvirket, gjorda av sjömän med kniv, 
rödpenna eller blyerts. Båken är statligt bygg-
nadsminne sedan 1978, och blev 2008 renove-
rad och nymålad i sina karaktäristiska färger, 
synliga ända till Holmön i siktigt väder. 

Noteringar i lotsutkiken.

På lotsplatsen fanns i allmänhet tre ordinarie 
lotsar, samt någon lotslärling och båtbiträden, 
vilkas främsta uppgift förutom vakttjänsten var 
att sköta lotskuttern och hjälpa till med ut-
prickningen i farlederna. Lotsarna gick enligt 
turordning ut till fartygen och satt dessemellan 
i vakttjänst ett dygn var i Båken. Från 1850 
hade de tillgång till en lotsstuga av gediget tim-
mer där de kunde vistas under lugnare perioder 
då inga fartyg behövde assistans. I stugan kun-
de man koppla av med mat och kaffe kokad på 
den spis som fanns där. 

År 1947 byggdes en ny lotsutkik intill Båken 
med alla bekvämligheter man då kunde önska 
sig, med centralvärme från en vedpanna i källa-
ren, tillräcklig isolering i väggarna och bekväma 
sovplatser. Dessutom kunde då hustrurna till 
de vakthavande lugna sinnet med att dessa inte 
längre riskerade att falla ned på kullerstensgol-
vet från stegen i gamla lotsutkiken. Olyckligt-
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vis revs i samband med detta den gamla rast- 
och övernattningsstugan och sågades upp till 
plank.

I den nya utkiken fanns en radiofyr under de 
sista åren som lotsplatsen var i drift, som sände 
morsesignalen ”R Ä” (._. ._._) vilket ibland stör-
de de ordinarie radioprogrammen i byn.

Fortifikationsverket, som äger lotsutkiken, 
lät 2009 måla om denna i dess originalkulör. På 
försommaren detta år stod Ratans lots- och fyr-
plats skinande helrenoverad inför det märkesår 
som firades med kungabesök och allmän glans.

Mareografen

Ungefär samtidigt som fyren på Rataskär bygg-
des väcktes intresse hos Kungl nautisk-meteoro-
logiska byrån för att mera noggrant mäta vatten-
ståndsförändringarna vid Västerbottenskusten. 
För detta ändamål inköptes mark i avsikt att 
sätta upp en mareografstation. Samma bygg-
mästare som stod för fyrbygget på Rataskär, J. 
E. Jansson, anlitades och enligt kontraktet skul-
le bygget vara helt färdigt 31 augusti 1891.

Fyrmästaren Amandus Oscar Röse blev den 
förste tillsyningsmannen och rapportören vid 

Den gamla mareografen.
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denna anläggning. Därmed blev de, sedan år 
1749, inhuggna normalvattenståndsmärkena i 
hamnen till historia, men finns alltjämt kvar att 
beskåda. Med tiden gjorde landhöjningen att 
det ibland inte fanns nog med vatten att mäta i 
mareografens golvbrunn och man beslöt år 
1965 att bygga en ny sådan vid inseglingsfyren 
Ratan S. Med all respekt må sägas, att den sena-
re upplagan i betong är mindre estetiskt tillta-
lande än sin föregångare, vilken i dag är bygg-
nadsminnesförklarad. 

De myndigheter som i dag äger och nyss re-
noverat de kulturhistoriska byggnaderna på 
Rataskär, som ovan beskrivits, har enats om att 
låta statens Fastighetsverk ta över ansvaret för 
dess framtida bevarande och underhåll. De nu 
utförda renoveringsarbetena var ett villkor för 
övertagandet, som vi hembygdshistoriskt in-
tresserade hoppas, långsiktigt skall bevara Ra-
tans maritima historia.

Den nya mareografen.
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Bjuröklubb

Fiskeläge, lots-, fyr-, och kapellplats med talrika fornlämningar. En kort och koncis be-
skrivning av Bjuröklubb. Klubben är den udde som skjuter ut i nordlig riktning från 
Bjurön ett par mil öster om Lövånger. Längst ut på udden, 50 meter över havet står 
Bjuröklubbs fyr. När fyren byggdes 1859 ersatte den en så kallad känningsbåk. Från 
början bestod fyren av ett lågt tegeltorn med lanternin på toppen. Numera är tornet 
sammanbyggt med maskinhuset och det före detta lotsuppassningshuset. Att fyren 
på Bjuröklubb är så påfallande låg, mindre än åtta meter, har förstås att göra med dess 
placering på den höga klippan.

Fyren avbemannades 1970. Lotsutkiken fungerar numera som vandrarhem, en 
bred ramp gör vägen upp till fyren bekväm och lättillgänglig.

Vid Sillhällarna vakar Sofia Viklunds sjöjungfru över passerande sjöfarare. 
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Mera lanternin än underbyggnad.

Vattenkastare, eller om man vill vara lite finare: gargouiller.

Rejäl ramp upp till fyren. 
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En tysk konvoj som lastat malm i Luleå ligger för ankar vid Bjuröklubb under första världskriget.
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När kriget kom till Bjuröklubb
T O M M Y  L U N D M A R K

 

 

Sommaren 1916 hade första världskriget härjat på kontinenten i två år under vilka  

den svenska Norrlandskusten hade förskonats från att drabbas. Lugnet skulle denna 

sommar brytas när ryska flottan får upp ögonen för hur dåligt skyddad fartygstrafiken 

längs Norrlandskusten är. I centrum av händelserna stod lots- och fyrplatsen Bjurö - 

klubb och allt började med ett byte av lots på den tyska ångaren S/S Worms en ljus  

och stilla julinatt. 

När Bjuröklubblotsen Seth Lundmark under 
de tidiga morgontimmarna 10 juli 1916 klätt-
rar ombord på fartyget Worms var det i tron att 
Norrlandskusten var fredad genom sitt avstånd 
från kontinentens slagfält. Så hade det i alla fall 
varit fram till denna dag. ”Bjuröklubbskapning-
en” stod i begrepp att slugga sig in som num-
mer ett på den stadigt växande listan över neu-
tralitetskränkningar utförda mot Sverige, samt 
utgöra startskottet på en våldsvåg i Bottenvi-
ken som skulle komma att ebba ut först följan-
de sommar.

Jagarna hade följt Worms som en avlägsen 
skugga sedan fartyget lämnat Luleå skärgård 
och den tyske kaptenen Nicolai hade därför va-
rit övertygad om att fartyget fick eskort av 
svenska örlogsmän, men just som Seth Lund-
mark kommer ombord börjar ett begynnande 
tvivel övergå till insikt för männen ombord på 
Worms. Det var inte svenska fartyg. Jagarna 
som följt ångaren var ryska och nu befann de 

sig en avsevärd bit in på svenskt territorial-
vatten med kurs rakt mot Worms och den när-
liggande tyska ångaren Lissabon. Knallen från 
den ryska fartygskanonen är bedövande i kon-
trast till den stilla norrländska sommarnatten. 
Projektilen går över huvudena på Worms be-
sättningsmän, som hunnit samlats på däck, och 
tar med sig telegrafantennen. Sedan följer kaos.

När allt är över har 36 tyska besättningsmän 
lyckas fly med kulor visslande kring livbåtarna 
och utom skotthåll åser de hur den ryska tsar-
flottan styr mot Finland med de båda lastfarty-
gen, 22 av deras kamrater samt Seth Lund-
mark.

Kanonaden har fått stora delar av Bjurö-
klubb på fötter och yrvakna ögon spanar ut 
över havet som plötsligt tycks vara fullt av far-
tyg. Ett av vittnena på land är Seth Lundmarks 
fru Hildur. Den unga familjen Lundmark som 
bestod av mor, far och två barn, fann sig indrag-
na i ett krig som borde ha haft ytterst lite att 
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göra med livet på Bjuröklubb, men nu i stället 
kom att dominera allt. För Hildur blev situatio-
nen plötsligt densamma som hos tusentals an-
dra kvinnor runt om i Europa. Hon var ensam 
kvar i hemmet med sin make insugen i det väl-
diga krossande kvarnhjul som gick över länder-
na och ur vars framfart män ibland återkom, ib-
land återfanns, och ibland helt sonika bara 
försvann. 

De tyska matroserna som undkommit för-
des via Skelleftehamn till Skellefteå och hinner 
uppleva det utbud den krigsförskonade staden 
ännu kunde erbjuda, samt norrlänningarnas ny-
fikenhet över det kuriosa besöket. Skelleftebor-
nas intresse är fullt förståeligt. Under två år har 
de läst om världskriget i braskande rubriker 
utan att i någon större utsträckning själva upp-
leva någon del av det. Det här var den första fy-
siska kontakten. Just som tåget skulle avgå ut-
ropade kapten Mayer ett leve för Skellefteå 
och Sverige och till hurraropen gav sig ekipaget 
åstad. De lämnade en upprymd och lagom om-
skakad stad där de flesta nu trodde att livet 
skulle gå tillbaka till det normala och att kap-
ningen varit en isolerad krigslapsus som förvir-
rat sig till Norrland. Så var icke fallet, mer krig 
skulle följa och i Finland satt Seth Lundmark 
ännu fången.

Sommarkvällen har börjat skymma när tele-
grafen vaknar till liv och börjar knacka fram ett 
i Bjuröklubb hårt efterlängtat meddelande från 
Seth. Inga utsvävningar med orden utan bara 
ett kort konstaterande riktat till familjen att 
allt var väl. Även om telegrammet lämnade 
många luckor var det livstecknet Hildur väntat 
på. De fem dagar som förlöpt sedan fartygskap-
ningen hade hon varit utlämnad åt tidningarnas 

spekulationer och en tärande oro över Seths 
öde. Om han nu kunde sända telegram kunde 
situationen inte vara så illa. 

En timme tidigare hade lotsen funnit sig 
själv stående utanför förhörslokalen som en fri 
man med sitt pass åter på fickan, dessutom 
med hundra finska mark som han tilldelats in-
för hemfärden. För de 22 tyska besättnings-
männen tar historien slut här, deras fortsatta 
öde är okänt. Seth Lundmark var i alla fall inte 
avskräckt från sin yrkesutövning. Den första 
kommentaren till tidningarna vid hemkomsten 
var att han skulle återgå till sitt arbete. 

Beträffande Norrlandskusten var det som 
om proppen gått ur. Efter att ha varit förskonad 
under hittillsvarande krigsår gick det nu inte en 
vecka utan någon form av militära incidenter, 
och med lotsen hemkommen till Sverige flytta-
des fokus från kapningen av Worms och Lissa-
bon. Under Seths frånvaro hade en än spekta-
kulärare neutralitetskränkning inträffat vid 
Bjuröklubb. Därför lämnar vi Seth att njuta av 
hemkomsten och ägnar oss i stället åt en ung 
tysk matros vid namn Paul Carow.

In i det getingbo som Bottenviken utgjorde, 
kom i juli 1916 17-årige Paul Carow från Ham-
burg inseglande som lättmatros på tyska ång-
fartyget Syria, tillhörande Hamburg-Amerika 
linjen. Pauls antagonist under det närmaste 
året, löjtnant Vladimir Nikolajevitj Kondrasjov, 
anlände till Bottenviken ombord på sin ubåt 
Vepr som tillhörde den baltiska tsarflottan.

På söndagsmorgonen den 16 juli 1916 läm-
nade Syria Luleå hamn med 4 350 ton järn-
malm ombord och strax före klockan nio på 
söndagskvällen kom hon stävandes förbi Bjurö-
klubb i svagt sydlig vind, lugn sjö och god sikt. 
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Ombord på ubåten fattar Kondrasjov ett be-
slut. Torpeden gick rakt mot Syria eller rättare 
sagt, rakt mot den plats där Syria nyligen be-
funnit sig. Krigsveteranen kapten Lewin hade 
via maskintelegrafen gett order om full back 
och lagt om rodret för att åstadkomma en gir åt 
babord med det 110 meter långa fartyget och 
torpeden drog ett vitt streck av luftbubblor 
strax akter om ångaren. Men den efterföljande 
torpeden hade Kondrasjov avlossat med större 
framförhållning och 90 kilo sprängämne antän-
des när slagstiftet på projektilens rundade hu-
vud träffade fartyget midskepps. Men ubåts-
männens jubel avbröts abrupt när en låg, mörk 
skepnad plötsligt kommer flygande över vatt-
net från norr. Svenska flottans torpedbåt Ka-
pella, god för 23 knop.

Kapella, under befäl av löjtnant Nils Sjö-
berg, hade slagit följe med Syria strax norr om 
Gåsörens lotsstation utanför Skelleftehamn. 
Vid torpederingen hade torpedbåten befunnit 
sig ett antal hundra meter akter om Syria och 

Kondrasjov hade genom sitt primitiva periskop 
inte kunnat urskilja den smäckra båtens siluett 
mot kusten och den ryska ubåten tvingas bråd-
störtat fly i skydd av vattenytan. Samtliga av de 
27 tyska besättningsmännen överlevde torpe-
deringen. Den av Blohm und Voss byggda at-
lantångaren var det dock sämre med. Fartygets 
ångpanna hade arbetat fram tills den explode-
rade och Syria hade i dödskramper gjort en pi-
ruett så att hon nu låg med fören riktad norrut 
på drygt 20 meters djup. Av det som tio minu-

S/S Syria. Byggd för passagerar- och godstrafik på Atlanten, under första världskriget konverterad till malmfartyg mellan Luleå 
och Tyskland.
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ter tidigare varit ett frakt- och passagerarfartyg 
med plats för 620 passagerare syntes nu bara 
skorstenen och masterna som stack upp över 
ytan. 

I Skellefteå väntade denna gång en stor folk-
samling på att få se de senaste tyskarna som 
kriget strandsatt och eventuella förhoppningar 
om upprepad dramatik infriades, för det var 
återigen en besynnerlig och aningen stukad 
samling som anlände från Skelleftehamn. 
Många i besättningen var ännu bara halvklädda 
och i strumplästen. Efter sänkningen av Syria 
hamnade Bjuröklubb åter på förstasidan av lan-
dets alla rikstäckande tidningar. Det fanns 
egentligen aldrig något tvivel om att det rörde 
sig om en neutralitetskränkning men för att 
vara på den säkra sidan utfördes noggranna vin-
kelmätningar utifrån vraket. Dessa slog fast att 
torpederingen skedde 0,3 distansminuter, eller 
600 meter innanför den svenska territorial-
gränsen. Månaderna som följde inträffade flera 
ryska torpederings- och kapningsförsök riktade 
mot den tyska sjöfarten längs Norrlandskusten 
och i oktober minerades farvattnen från den 

finska till den svenska sidan. Kriget hade till sist 
nått Bottenviken där ingen enskild plats drab-
bades lika hårt som Bjuröklubb.

Följande sommar – onsdagen den 8 augusti 
1917 – torpederas ångaren S/S Friedrich Ca-
row på svenskt territorialvatten utanför Kåg-
näsudden norr om Skelleftehamn. Ombord 
fanns matrosen Paul Carow och torpederingen 
utfördes av Vepr under befäl av en viss löjtnant 
Kondrasjov. Carow överlever även denna gång 
men mottagandet i Skellefteå blev inte lika 
hjärtligt som den föregående sommaren. Den 
naiva synen på kriget var som bortblåst.

EPILOG

Det är betydligt fler fartygsvrak än Syria som 
ligger på havsbotten vid Bjuröklubb. Åtskilliga 
är de fartyg som i sjönöd har kämpat för att nå 
trygghet i den skyddade fjärden. Många nådde 
fram, många gjorde det inte och vid dessa kata-
strofer gick inte sällan människoliv förlorade.

Texten är ett bearbetat utdrag ur Tommy Lundmarks 
bok På botten av viken.
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Själfiske i Bottenviken
G E R H A R D  R E N F O R S

 

 

I vattnen runt Bjuröklubb har många dramatiska händelser ägt 

rum. Udden skjuter ut i Bottenviken på ett sådant sätt att den 

utgjort en fara och ett hinder för sjöfarten. Många fartyg har 

förlist på grund av navigeringssvårigheter. Säljägare, fiskare 

och fågelskådare har drunknat när havet har överraskat dem 

med för svårt väder. Säljakt med centrum i Bjuröklubb startade 

långt innan Bjuröklubbs fyr kom till. Det var en lockande 

verksamhet för många jägare, men strapatsrik och farlig.

Året var 1965. Jag hade som 24-åring just börjat 
min tjänst i Lövånger. Där blev jag bekant med 
Per Lundgren i Avan, 75 år fyllda och med ett 
brinnande intresse för jakt och fiske. Han var 
dessutom en duktig historieberättare och våra 
fisketurer tillsammans var fyllda av hans histori-
er om jakt och fiske. På väg tillbaka från båten 
till min bil efter att ha lagt ut nät berättade han 
denna historia om säljakt i början av 1900-talet. 
Han ansträngde sig att prata svenska fastän hans 
modersmål var bondska. Men säl hette ändå 
”själ” och säljakt hette ”själfiske”.

Det var i slutet av mars. Vanligtvis bildades en 
stor vak i isen utanför Bjuröklubb, det så kallade 
”vredet” och där brukade säljägarna starta. Den 
här resan inledde man dock i öppet vatten som 
sträckte sig norrut nästan ända till Rödkallen. En 
ovanligt liten fälbåt hade man för den här resan 

Per Lundgren, 1965.
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och måste därför ha jullen utanför båten. Det 
var fyra man i båten: bröderna Lundgren varav 
en var Pers far, Samuel och skepparen ”Gamm-
Lundbergarn”. De hade lastat fälbåten med mat 
och förnödenheter för en månad minst, vilket 
var det vanliga. 

De började färden i allra bästa väder. Solen 
sken och det blåste en bra segelvind från söder. 
De passerade Bjuröklubbs fyr tidigt på morgo-
nen och seglade vidare för att sent på kvällen nå 
ön Stor- Rebben utanför Piteå. Där var 34 säl-
jägare samlade med sina båtar. Jaktlaget från 
 Lövånger övernattade där i en fiskarstuga.  De 
tre yngre jägarna var ivriga och ville vidare så de 
fortsatte norrut nästa dag. Mitt på dagen nådde 
de fram till isen i närheten av Rödkallens fyr. Per 
Lundgrens far klev upp på iskanten och spana-
de. Där fanns gott om säl kunde han konstatera. 
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Nu ville de yngre stanna och börja jaga. Men 
skepparen Gamm-Lundbergarn ville tillbaka till 
fiskarstugornas värme på Rebben och räknade 
med att hinna fram före kvällen. 

Det var skepparen som bestämde på båten, så 
de vände om för att segla tillbaka. De fick till en 
början en gynnsam nordvästlig vind. Men snart 
började besvärligheterna. Det hade bildats ett 
bälte med issörja som båten måste passera för 
att komma tillbaka till Rebben. Det lyckades 
inte, båten fastnade och blev liggande där hela 
natten. Vinden vred till nordost. 

När Per hunnit till denna punkt i historien 
blev han tyst. Vi hade på vår väg från båten till 
bilen hunnit nästan ända fram. Han sjönk ihop 
på marken och blev medvetslös. Jag blev oerhört 
förskräckt och trodde att han dog. Men han an-
dades. Jag tog tag bakifrån under armhålorna 
och drog honom till bilens högra framdörr. Där 
satte jag ner honom på marken, sprang runt och 
låste upp dörrarna. Sedan sprang jag tillbaka 
runt bilen och lyfte in honom, fortfarande med-
vetslös, och satte honom halvliggande i framsä-
tet för att så snabbt som möjligt köra honom 
hem och få hjälp. Jag smällde igen bildörren på 
Pers sida och sprang runt bilen till förarplatsen 
och startade bilmotorn.

”Sä dem sätte opp segle å sku-ull segel” hörde 
jag plötsligt från min nyss medvetslöse fiske-
kompis bredvid mej i bilen.

”Men vänta”, sa jag, ”du var ju nyss medvets-
lös, jag blev förskräckt och trodde du skulle dö!”

”Nä”, sa han, ”he jer bar kärlkrampen i hjärta, 
he ha henne förr.” Och Per fortsatte sin historia.

Så man satte segel långt uppe i Bottenviken 
där man fortfarande befann sig. Men vinden 
övergick till nordostlig storm och man tvingades 

ta ner seglen igen. Jullen på släp ryckte i tampen 
och slog ibland mot fälbåten. Till slut slog jullen 
loss ena ”skibole”, den påbyggnad på bordlägg-
ningen längs båtens sida som ska skydda mot 
höga vågor. Då började båten ta in vatten. Vå-
gorna slog in och vattnet i båten frös till is. Båten 
kom inte loss från issörjan och snart hade man 
issörja även inne i båten. Samuel klagade på att 
han frös om händerna. ”Ro å håll dej värmen” sa 
man. Men han kunde inte hålla om årorna. Han 
försökte och bröt i fingrarna, huden sprack och 
det började blöda ymnigt. Snart tippade han 
omkull och förlorade medvetandet i issörjan 
nere i båten. Den var så nedlastad av is att den 
var farligt nära att sjunka. Alla var nu svårt med-
tagna men man kämpade och hävde ut så 
mycket man kunde av is ur båten. Även mat, 
kläder och utrustning gick över bord. Till slut ef-
ter ett par dygn kastade de även ispaketet som 
innehöll Samuel. Gamm-Lundbergarn låg i fö-
ren (också död trodde man) under en kalvskinn-
päls så infrusen i isen att man inte kunde få loss 
honom och kasta honom över bord.

Vinden hade mojnat och vridit till nordost. 
Båten drev så småningom efter tre dygn i land 
någonstans vid Burvik. Folk kom till undsätt-
ning. Pers far satt fastfrusen nere i båten. Då 
man ryckte loss honom satt ena skon kvar med 
”ytterdela uta foten” en skada som läkte dåligt 
och var stort ett handikapp under lång tid. 

Den infrusna Gamm-Lundbergarn under får-
skinnspälsen som man trott vara död fick man 
loss helskinnad. Han levde vidare i många år 
utan allvarliga men!

De tre överlevande var ute i säljakten igen 
nästa vår.
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Krikeudde fyrplats
H E L E N A  W I K B E R G

Vad vore fyrplatserna utan minnen och berättelser? Den lilla oansenliga fyrplatsen  

Krikeudde i Nordmalings!ärden fascinerar omedelbart med sin välbevarade och  

unika miljö. Efter hand som berättelserna om människorna växer fram, desto mer  

fylls platsen av liv. 

Från fyrplats till sommarnöje.
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Krikeudde är en charmig liten fyrplats med 
anonymt och väglöst läge på östra sidan av 
Nordmalingsfjärden. Uppe på de karga klipp-
hällarna uppfördes år 1890 en ledfyr för att 
hjälpa sjöfarare att hitta rätt vid inseglingen till 
Nordmaling. Här byggdes ett litet fyr- och upp-
passningshus med vaktrum och rum för fyr-
apparaten, samt fotogenförråd och uthus. Från 
början var sannolikt alla byggnader rödmålade, 
men stugan blev rätt tidigt ommålad i vit färg. 
På klipphällen nedanför fyrplatsen fanns också 
ett målat vitt ensmärke, som tillsammans med 
den vita stugan angav riktningen in i fjärden. 

Som besökare på platsen slås man av hur 
välbevarat allting är, in i minsta detalj. De vack-
ra snickerierna, färgsättningen och de profilera-

de listerna. Utsikten över havet är anslående. 
Invändigt i fyrhuset var alla ytor från början 
målade i mörkbrunt, kanske för att öka sikten 
ut genom fönstren på kvällarna. Fyrlampan och 
linsapparaten är tyvärr borta sedan länge, men 
några av ursprungsmöblerna finns kvar. På Kri-
keudde finns tre byggnader från 1890-talet. 
Förutom själva fyrhuset, ett kokhus – med ett 
pyttelitet originalkök och alla detaljer i minia-
tyr – samt utedass och fotogenförråd, allt i ur-
sprungligt skick. På platsen står också en frigge-
bod och ett förråd av senare tillkomst som är 
väl utformade för att passa in i miljön.

Från 1880-talet och framåt byggdes mäng-
der av liknande ledfyrar i landet. Dessa var ofta 
kombinerade fyr- och bostadshus av enklare ut-
formning jämfört med de större fyrarna. De-
larna till fyrhusen tillverkades i snickerifabri-
ker. Därför fick många en likartad utformning 
med profilerad locklistpanel som ofta var spets-
sågad nedtill, precis som här på Krikeudde. 
Själva linsapparaten kunde till exempel place-
ras bakom burspråk eller fönster som i det här 
fallet, i en fyrlykta på väggen, eller uppföras i 
en särskilt byggd kur.

Fyrbyggnaden på Krikeudde ritades av John 
Höjer (1849–1908), som var Sjöfartsverkets 
huvudarkitekt och överfyringenjör vid Kungli-
ga Lotsstyrelsen. Höjer började arbeta som fyr-
ingenjör vid fyringenjörkontoret 1877. När 
hans företrädare Gustaf Höjer dog 1891 blev 
John Höjer chef. Han var en duktig konstruktör 
och initierade uppfinningar som luxljuset och 
glödljuset. Höjer medverkade också vid ut-
vecklingen av AGA-lysbojen och AGA-fyrarna, 
som drevs av ackumulerad gas och därför kun-
de lämnas långa perioder utan tillsyn. Fasad, snitt och plan.
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Krikeudde fyrplats moderniserades när man 
år 1913 installerade en AGA-apparat. Men re-
dan 1928 släcktes ljuset och fyrplatsen ersattes 
av en ny ledfyr på Kyrkhälludden längre ut i 
fjärden. Fyrvaktare på Krikeuddes fyrplats un-
der hela perioden 1890–1928 var Erik Åström 
från Järnäsklubb. 

Linsapparaten i Krikeudde var en så kallad 
Fresnel-lins av femte ordningen med rotator en-
ligt L. Fr. Lindbergs konstruktion. Rotatorn be-
står av en ställning med skärmar som snurrar 
runt ljuset, vanligen med hjälp av värmen från 
lågan, vilket ger ett blinkande sken med lika 
långa ljus- och mörkerperioder – så kallat klipp-
ljus. Linsens inre diameter var 18,75 cm, den 
näst minsta linsen i ordningen. I jämförelse kan 
nämnas att en lins av första ordningen var hela 
132 cm i diameter. Fyrlyktan stod inne i själva 
stugan och lyste ut genom två fönster. Vid det 
norra fönstret fanns förmodligen en utbyggd 
plåtlåda som styrde ljuset i rätt riktning över ha-
vet. Ljusskenet kom från en veklampa, så kallad 
luxlampa, där fotogenbrännaren inte behövde 
daglig tillsyn av fyrvaktaren. Fyren lyste söderut 
och även inåt mot Nordmaling, så att bra far-
vatten belystes med vitt klippljus. Vid gående 
mot fyren sken rött klippljus ut över grunden.

När Lotsverket avskaffade fyren 1928 såldes 
den till de fyra syskonen Emma, Astrid, Birger 
och Gerda Holm från Nordmaling som började 
tillbringa somrarna här ute. Birgit Jönemalm 
växte upp en kilometer från Krikeudde. Hennes 

familj bodde närmast fyrplatsen och hjälpte fa-
miljen Holm med färskvaror under sommaren. 
Birgit själv var där mest under 1940-talet. 

Eftersom min familj bodde nära och det var 
svårt för syskonen Holm att få ut färskvatten 
och färskvaror, så brukade jag gå dit nästan 
varje dag med ägg, mjölk och vatten under 
sommaren. Jag har många fina barndoms-
minnen från den här platsen, vi brukade gå 
på klipporna och badade ofta i havet. Min 
pappa brukade tjära papptaken ute på 
Krikeudde varje sommar och då följde jag 
alltid med och satt och läste någon bok,  
mest för att pappa inte skulle vara själv  
om han ramlade ned från taket. 

Gerda Holm var skolsköterska och brukade 
vara här ute tillsammans med kollegan och 
vännen Anna Hedberg. Den kända västerbot-
tenskonstnären Vera Frisén var vän till Anna 
och Gerda och besökte ofta Krikeudde på som-
rarna under 1960-talet. Frisén målade aldrig 
när hon var här ute, utan ägnade i stället all sin 
tid till avkoppling. 

Alla renoveringar på Krikeudde har skett yt-
terst varsamt och med stor känsla för platsens 
särdrag. Byggnaderna är i originalskick och mil-
jön är en av de bäst bevarade i sitt slag i landet. 
Det har troligen sin grund i att platsen upphör-
de som fyr redan 1928 och aldrig blev moderni-
serad och utbyggd som många andra fyrar. Inte 
heller flyttades byggnaderna till någon ny plats. 



44

S/S Johan Nyberg på rätt köl.
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I länets södra farvatten är det möjligt att uppleva Kvarkens flacka kust och samtidigt 

skönja kusten i sydväst som reser sig ur havet vid den nordligaste delen av Höga Kusten. 

Området uppskattas av fiskare, fågelskådare och fritidsfolk – på både land och hav. 

Kring Nordmalings!ärden finns fyrar och sjömärken, uppförda för trafiken ute till havs 

men också för sjöfarten i !ärden, där industrin i Rundvik länge varit en knutpunkt. 

Farvattnen kring Nordmalingsfjärden är grunda 
och svåra att navigera i. Mellan 1860- och 
1970-talen inträffade ett trettiotal större sjö-
olyckor i och kring fjärden. En av förra seklets 
svåraste olyckor vid länskusten skedde 1915 då 
kustångaren S/S Johan Nyberg från Örnskölds-
vik förliste i närheten av Långro udde och tolv 
personer omkom. Ångaren gick i trafik mellan 
Örnsköldsvik och Umeå med styckegods och 
passagerare. Ett ökänt grund är Södra Brotthäl-
lan, där det stora ångfartyget Connehatta från 
New York förliste 1929 med 4 000 ton massa i 
lasten på väg mot Hörnefors. Fartyget bröts itu 
och olja läckte ut. Statsisbrytaren Oden grund-
stötte i ungefär samma position i mars 1977.

Lots på plats

För att undvika haverier och tillbud som de här 
har det sedan 1725 funnits lotsplats ute på Jär-
näsudden, som ansågs vara en lämplig plats. 
Det utskjutande läget gjorde att man befann 

sig nära de seglande på havet samtidigt som det 
var nära till en skyddande hamn och fjärd. 
Lotssysslan var då en bisyssla till fiske och jord-
bruk. Allmogelotsarna hade ett drygt arbete att 
både lotsa och märka upp farleder och grund. 
De skulle själva skaffa och bekosta lämpliga bå-
tar och segel för att klara sitt åtagande. Av 
landshövdingens berättelse från 1831 framgår 
att det vid den tiden fanns lotsar på två platser 
i Västerbotten förutom i Järnäs; i Ratan och på 
Bredskär. Kronolotsorganisationen hade då 
trätt i kraft vilken stärkte lotsarnas ställning 
och förbättrade deras villkor. 

År 1893 byggdes ett lotsuppassningshus på 
Järnäsklubb, det andra i ordningen, och som 
fortfarande står kvar. Drygt tio år senare flytta-
des också ett uppassningshus från Storbådan 
hit, som senare försågs med utkikstorn. 

Antalet lotsningar för lotsarna i Järnäs var 
till en början litet; under 1800-talets första de-
cennier skedde mindre än tio lotsningar per år. 
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Därefter ökade antalet stadigt, för att under 
1900-talet uppgå till 200–400 lotsningar per år. 
År 1966 lades Järnäs lotsplats ned. Men än hörs 
Järnäsklubb i radions sjörapport: ”...Skagsudde, 
Järnäsklubb, Holmögadd, Bjuröklubb, Pite-
Rönnskär...”. Lotsningen sköts nu av Sjöfartsver-
ket som arbetar med lotsningen enligt regler 
från Transportstyrelsen. Vid infarten till Nord-
malingsfjärden finns en lotspliktslinje, ungefär 
mellan Södra Brotthällan och Lillhällan. Linjen 
visar tydligt var lotsplikt inträder i farleden; far-
tyg större än 80–90 meter måste ha lotshjälp 
ombord för att ta sig mellan kust och linje. 

– Lots måste dock embarkera tidigare för att 
hinna sätta sig in i fartygets manöveregenska-
per för att vid passage av lotspliktslinjen kunna 
påbörja lotsningen på ett säkert sätt, berättar 
Jan Millberg vid Sjöfartsverket.

Att borda och lotsa skepp i Nordmalings-
fjärden var förr ett vanligt jobb för lotsarna i 
Järnäs. Därför passade det bra att ha en uppass-
ning förlagd nära farleden och 1861 byggdes en 
lotsstuga på ön Storbådans norra del. En 18 
meter hög signalstång hade tidigare satts upp 
på ön. I stången hissades tecken med olika sym-
boler som angav vilket väder som var på gång. 
Dessa så kallade stångmärken hade vanligen en 
tunna eller trätavla som topptecken. Innan ra-
dion fick sitt genombrott var det här ett nöd-
vändigt system – signalerna kunde ses på långt 
avstånd. År 1878 skapades en bättre lotshamn 
på Storbådan genom att berg sprängdes bort. 
Dock var hamnförhållanden inte tillräckligt 
goda för att fungera under höststormarna. 

Nya fyrar

Den expansiva trävaruindustrin utmed Norr-
landskusten skapade behov av nya fyrplatser 
och många fyrar byggdes runt Sveriges kuster i 
slutet av 1800-talet. För insegling i Nord-
malingfjärden sattes ledfyrar på Krikeudde och 
Storbådan, bägge byggda i trä. Storbådans fyr 
fick en linsapparat i sjätte ordningen. Med den 
angivelsen menas brännvidd och diameterstor-
lek på linsen, som i det här fallet var 150/300 
millimeter. Som ljuskälla användes ”Lyths lam-
pa för kontinuerlig förbränning med fotogen”, 
som det står att läsa i Sjöfartsverkets liggare 
över fyrapparater i Sundsvalls Öfre norra lots-
distrikt. Linsapparaten omfattade tre linsfack 
”hvardera om 90°”. En rotator med skärmar av 
röda glasrutor gjorde att fyren gav ett vitt och 
rött sken. Ljusstyrkan var 40 HK (hefnerljus) 
för det vita och 10 HK för det röda ljuset. För 
drivmedlets förvaring byggdes en fotogenbod 
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Lotsstationen på Järnäsklubb, 1982. En färg mot havet, en annan mot land.
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intill fyren. Tillsyningsmannen Erik Åström 
tillsattes. Fyrvaktaren hade två fyrar att sköta 
och tvingades ofta ta sina barn till hjälp för att 
hinna med sitt uppdrag. Dottern Anna, född 
1882, berättar i boken Järnäs by: 

När jag var 14 år gjorde jag min första fyr - 
vaktartjänst ute på Storbådan. Den fotogen - 
drivna fyren tändes i augusti månad och sen 
hade vi den tänd varje natt till 1 november, 
då passningen drogs in. Jag hade som regel 
någon flicka med mig ut som sällskap… Vi 
bodde i lotsstugan och hade därifrån att gå 
ut till södra delen av ön där fyrhuset stod. 
Fotogenbrännaren skulle tändas varje kväll 
och jag hade att noga se till att det fanns 
olja och att fyren brann. När sydosten rev i 
fick jag vara uppe hela natten för att hjälpa 
de av varmluft roterande linserna att 
komma runt. Det var mycket trafik förbi 
Storbådan på den tiden. 

Nuvarande betongfyr byggdes 1913 strax norr 
om den gamla fyren. Sedan tiden omkring se-
kelskiftet 1900 hade betong varit det material 
som dominerade fyrtornsbyggandet i landet. 
Storbådans fyr göts på plats i en form av trä, 
förmodligen med torr väl stampad betong vars 
hållfasthet kom att öka med åren. Någon arme-
ring behövdes sannolikt inte. Gustaf Daléns 
nyligen uppfunna AGA-belysning installerades, 
med tregruppsbrännare och apparat för tre-
klipp, som gjorde det lättare att åstadkomma 
olika fyrkaraktärer. ”Fyrkaraktär” är fyrens 
 kännetecken av tänt och släckt sken under visst 
tidsintervall, alltså det sätt på vilket en fyr kan 
identifieras. Lampan drevs av acetylengas som 
pressades ut genom ett munstycke och antän-
des. För ”brännaren med evighetslågor” krävdes 

200 liter gas per dygn. Ljusstyrkan var 2000 
HK för vitt ljus, 500 för rött och 250 för grönt. 
Från och med 1913 gav följaktligen Storbådans 
fyr även ett grönt sken och dessutom betydligt 
starkare. Linsapparaten av tredje ordningen 
med en meters diameter hade tidigare använts 
på Ölands norra udde. Solventilen, som uppfin-
naren Gustaf Dalén fick nobelpris för 1912, blev 
en del av den här och andra AGA-fyrar. Den 
gjorde att gasljuset tändes respektive släcktes 
automatiskt. Uppfinningen medförde att många 
fyrvaktare blev arbetslösa under 1900-talets 
början, samtidigt som den möjliggjorde instal-

Drivörens, Kronörens och Järnäs landområden på ömse sidor 
om Normalings!ärden. ”Båda” betyder ungefär ”litet, lågt skär 
som kan utgöra risk för sjöfarten”. Södra Brotthällan är ett 
ökänt grund som förorsakat flera sjöolyckor.
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lation av automatiska fyrar på svårtillgängliga 
platser. Storbådans övernattande vakter hade 
försvunnit redan 1904, då motordrivna båtar 
gjorde det möjligt att ”pendla” mellan Järnäs 
och sysslan ute på Storbådan. I dag är fyren 
elektrisk och drivs av solenergi. Linsapparaten 
är dock densamma som 1913. 

Tunnor som sjömärken

Väster om Storbådan, i norra Degerfjärden, 
uppfördes sjömärken i sten och betong vid se-
kelskiftet 1900. Det var Norrlands bogserbåts-
förening som var angelägen om att navigering-
en i Rönnholms skärgård skulle underlättas. 
Farleden användes av bogserbåtar som flottade 
timmer till Nordmalings Ångsåg i Rundvik. Av-
verkat timmer från skogarna i trakten togs ihop 
i grimmor, en påsformad ram av hopsatta stock-
ar, och bogserades sakta till sågen, helst före 
midsommar. I slutet av juni uppstår nämligen 
sjöbris under varma dagar och det gjorde det 
omöjligt att bogsera. Stockarna fick inte krypa 
ur grimman, vilket de kunde göra redan vid 
vindstyrkor på ett par meter per sekund. Bog-
seringen var ett mycket effektivare sätt att 
transportera timmer än att frakta det på land 
med hästars hjälp. 

Rönnholms skärgård erbjöd också en skydds-
hamn för de timmerbogserare som gick längs 
Norrlandskusten. I synnerhet under hårda 
höststormar kunde de lägga sig i lä vid Blågrun-
det och invänta bättre väderleksförhållanden, 
ibland i flera dagar i sträck. Fjärden var tillräck-
ligt vid och djup för att rymma stora timmer-
släp. För att utan incidenter hamna i detta 
gynnsamma läge höll bogserbåtarnas skeppare 
kursen med hjälp av sjömärkena. År 1961 upp-

På ritningen från 1913 noteras att fyren ska vitkalkas in- och utvändigt.  
Det svarta fältet skulle få sin färg av tjära. En liknande fyr är uppförd 1921  
på Gåsören sydost om Skelleftehamn, dock med röda och vita färgfält.  
Ritning: Sjöfartsverket.
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Storbådans 17 meter höga fyrtorn av betong med en tolvkan tig fyrkur/lanternin av gjutjärn.

fördes en ledfyr på Blågrundet, som ytterligare 
underlättade navigeringen i farleden. För bog-
serbåtarnas förtöjning fanns dykdalber. 

Flera av sjömärkena i Rönnholms skärgård 
har besynnerliga former, de är nämligen gjutna 
i tunnor av olika storlek. I något fall sitter till 
och med gjutformen kvar som ett skal utanpå 
betongen. De originella sjömärkena är placera-
de i ens, vilket innebär att när två märken ses i 
samma linje är riktningen på farleden tydlig. 

Ensmärken medger i regel en noggrann rikt-
ningsbestämning för de som färdas på vattnet.  

Sjömärkena göts alla av betong, liksom Stor-
bådans fyr. Valet av material hänger ihop med 
tidens teknikutveckling. Efter en lång törnrosa-
sömn hade betong uppmärksammats som 
byggnadsmaterial i slutet av 1800-talet. Man 
trodde då att den hade evig livslängd, till skill-
nad från trä och stål som utsattes för röta och 
rost. Cement är den viktigaste ingrediensen i 
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betong. Den binder hop själva byggmaterialet 
sand och sten. Cement fraktades i tunnor vid 
den här tiden, och kanske är det dessa emballa-
ge som kommit till användning vid gjutningen 
av sjömärkena, eller så är det helt enkelt kassera-
de silltunnor eller tunnor för annan förvaring?

De tiotalet sjömärkena i Degerfjärden förlo-
rade sin funktion för sjöfarten på 1970-talet 
och förföll därmed. För några år sedan doku-
menterades leden, och sjömärkena restaurera-
des av Rönnholms Motorbåtsklubb. Tack vare 
siktröjning, lagningar och målning är nu ens-
märkena lättare att uppmärksamma och mo-
numenten över den tid då timrets väg gick på 
vattnet kan leva vidare. Vid respektive sjömär-
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Sjömärket på Gråskäret till vänster, har delar av gjutformen kvar. Märket på Ljushällan består av två ”tunnor” staplade på varandra. 

ke finns en skylt som informerar om vilken 
uppgift det haft.

– Nu behöver ingen undra vad de stora be-
tongbyggnationerna använts till, berättar An-
ders Isaksson, som ledde projektet. Han hör till 
fritidsfolket som trivs i den här skärgården, vil-
ken han beskriver som ”Västerbottens bäst be-
varade hemlighet”. 

Timmerbogsering 

Det sena 1800-talets sågverk förlades vid älvar-
nas och åarnas mynningar. På så vis kunde råva-
ran, timret, flottas fram till industrin och de fär-
diga trävaruprodukterna kunde lastas på båt för 
vidare transport på havet. Men råvaran anlände 



51

inte bara via älvar och åar, den kom också havs-
vägen från andra delar av länet och landet. Möj-
ligheterna att frakta timmer på landsvägarna var 
mer eller mindre begränsade långt fram i tid. 
Timmer bogserades längs kusten av relativt små 
båtar som drog de stora släpen. Skogsbolag och 
större sågverk hade egna bogserbåtsflottor, men 
många privata rederier erbjöd också bogsering. 
Längs Västerbottenskusten fraktades timret 
främst söderut till bland annat Rundvik, Hu-
sum, Örnsköldsvik och Ådalen. Inpå 1900-talet 
hade också massaindustrierna behov av råvara 

som anlände med timmerbogserarnas hjälp, till 
exempel fabriken i Hörnefors.

De stora mängderna gods som transportera-
des på havet utanför Västerbotten kan exem-
plifieras med uppgifter från 1950-talet. Under 
ett år bogserades 1,5 miljoner kubikmeter virke 
(travad volym) från Umeälven/Vindelälven till 
Ångermanälven och industrierna i Kramfors-
området, vilket i dag motsvarar cirka 17 000 
timmerbilslaster. Bogserbåtarna, som kallats ”de 
små jättarna”, fraktade gigantiska släp och det 
är en syn som få ögonvittnen glömmer. 

Timmerbogserbåtar har ”lagt sig för storm”, i lä någonstans längs Västerbottenskusten, kanske i Ratan, i slutet av 1930 talet. 
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Det tog lång tid att bogsera timmer – farten 
hölls inte på mer än cirka två knop. Timmerslä-
pen var mycket känsliga för sjögång och det 
gjorde att man tvingades söka lä i skyddshamnar 
och en sådan hamn erbjöd alltså Rönnholms 
skärgård där sjömärkena spelade en viktig roll. 

Ombord på Hera 

Timmerbogseringen var ett vanligt inslag i livet 
vid kusten. För många gav den också möjlighe-
ter till arbete. Asta Carlsson fick som sjutton-
åring arbete som kocka på Hera, byggd 1913 i 
Ryssland. Hera och båten Fix ägdes av Sjötran-
sport AB i Nordmaling. Båtarna hade sin hem-
mahamn i Öre, nordväst om Järnäs, och det var 
där Asta från Örsbäck mönstrade på som kocka 
i juni 1968. Båtarna drog timmer i grimmor 
från sorteringen i Öreälvens utlopp till närbe-
lägna Tjuruskär, där buntning och flottlägg-
ningen skedde inför vidare transporter. Stora 
timmerlass gick sedan vidare framför allt mot 
industrierna i Rundvik, Husum och Köpman-
holmen. Det hände också att Fix och Hera sat-
te kurs norrut för att hämta timmer vid skiljet 
på Ön i Umeå eller i Byviken på Holmön för 
att sedan transportera det vidare söderut. På 
Holmön fanns just ingen avverkad skog, däre-
mot drivtimmer som hade samlats ihop. Det 
kom från bogserbåtar vars buntar hade lossnat 
– vilket inte var så ovanligt under havsbogse-
ringens tid. 

Ombord på Hera, som var något mindre än 
Fix, skulle Asta sköta mathållningen för fyra 
besättningsmän; skeppare, maskinist och ma-
troser. Asta, som hade erfarenhet av en säsong 
på fjällhotell, skulle nu ordna med fem mål per 
dag samt ett nattmål för nattvakten. Bogserbå-

tarna tuffade på i sakta mak, dygnet runt. Tim-
merbuntarna skulle helst ligga på ”tredje vågen” 
och de måste regelbundet kontrolleras. När det 
skymde tändes lanternor på ytterkanternas bun-
tar så att hela släpet syntes i mörkret. Dessa mo-
ment sköttes med hjälp av mindre båtar. Asta 
berättar att timmerbogserarna ”gick som stryk-
järn genom vattnet” och ibland kopplades de 
ihop och gick två eller tre båtar i bredd. 

– Det var roligt, då fick jag sällskap av fler 
kockor, berättar Asta, som minns att det kunde 
bli lite ensamt som enda kvinna ombord på 
 båten.

När det blåste mer än 7–8 meter per sekund 
måste ekipaget söka lä, till exempel vid Blågrun-
det, för att inte timmerlasset skulle skingras.   

– Ibland låg vi stilla fyra fem dygn i sträck i 
väntan på bättre väder. Då passade vi på att 
 lägga ut nät för att få färsk fisk. 

Annars var det en hel del konserver på me-
nyn. Asta lagade maten på en gasolspis i ett li-
tet kök under däck, där det fanns kylskåp men 
ingen frys. När man anlöpte en hamn, till exem-
pel i Husum, var det dags att fylla på matförrå-
den. Asta ringde från skepparens kommunika-
tionsradio in en lista som via en telefonväxel 
nådde handlaren, som kom med varor som kött-
färs, limpa, tvål och såpa. Förutom att laga mat, 
bädda sängar och städa, lyssnade Asta till och 
skrev av radions väder- och sjörapport flera 
gånger per dygn. Detta för att skepparen lättare 
skulle kunna förutse förhållandena på sjön. 

När båtarna ”gick på lätten”, det vill säga när 
de hade lämnat sin timmerlast, satte man av i 
betydligt högre fart – upp emot 8 knop – mot 
hemmahamnen. I november avslutades bogse-
ringssäsongen och Asta hade då att städa båten 
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ordentligt innan hon mönstrade av. Det var då så 
kyligt att skurtrasan frös fast på räcket. Hellre 
minns Asta sådana roliga stunder, som att be-
sättningen åt surströmming i augustisolen eller 
att hon kunde gå i land och handla i en kiosk. 

Sjötransport AB i Nordmaling lade ned 
verksamheten på 1980-talet, det decennium då 
lastbilarna helt och hållet tog över timmer-
transporterna.

– Om timmerbogseringen återuppstod och 
jag skulle få erbjudandet om att vara kocka 
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Bogseraren Hera har gått i land på Järnäsklubb 1982.

igen skulle jag åka ut direkt, säger Asta, som 
fortsatt att arbeta med mat och måltider. Sedan 
länge har hon sitt värv i universitetssjukhusets 
kök. Hon har också fortsatt att vistas vid Bot-
tenviken, med stuga i Skeppsvik och båt i sjön.

Tack till Asta Carlsson, Anders Isaksson och Håkan Görans-

son i Rönnholms motorklubb för värdefull information.
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Holmöarna

Holmöarna är en ögrupp i havet ett par landmil utanför 
Holmsund. Ögruppen består av två större öar, Holmön 
och Ängesön, samt av en stor mängd holmar och skär. 
Naturen på öarna är så speciell att omfattande delar är 
skyddade som naturreservat, för övrigt det största skär-
gårdsreservatet i Sverige. 

Holmöarna har hyst bofast befolkning sedan 1400-ta-
let. Arkeologiska fynd visar emellertid att öarna använts 
för fiske och säljakt tidigare än så. Ön erbjöd också goda 
förutsättningar för jordbruk och boskapsskötsel. 

Inte mindre än tre fyrar finns på öarna: Holmögadd, 
Stora Fjäderägg och Bergudden. Farvattnen i trakten är 

dokumenterat svåra, och talrika är de vrak som vilar på 
havets botten.

Från Norr!ärden på fastlandet tar man färjan till 
hamnen i Byviken på Holmön. Här finns Holmöns båt-
museum som berättar om öns båtbyggartraditioner, 
och om traktens övriga kulturhistoria och natur. På 
promenadavstånd från hamnen finns Bergudens fyr, 
och till Stora Fjäderägg låter man sig sommartid seglas 
med den tjärdoftande Holmöslupen. Holmögadd på 
ögruppens sydspets är svårtillgängligare, men sedan 
militären tagit sin hand från området är det åtminsto-
ne tillåtet att landstiga.

Holmöslupen
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Holmöarna.
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Fyr i pipan.
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Sveriges sista bemannade fyr
A N D E R S  B O S T R Ö M 

Fyren på Holmögadd, mitt emellan Umeå och Vasa, har visat sjöfarare vägen ända 

sedan 1853. I mars 2003 var det 150 år sedan den byggdes. Det var också då som 

Sveriges sista fyrvaktare gick av för gott. Då gick en flera hundra år gammal epok i 

graven. Inför avvecklingen gjorde journalisten Anders Boström och fotografen Johan 

Gunséus ett besök hos Per-Erik Broström, en av Holmögadds fyrvaktarveteraner, på  

ett av hans sista skift.

– Det känns både märkligt och vemodigt. Men 
livet går vidare, säger fyrmästare Per-Erik Bro-
ström.

Han funderar, kliar sig i skägget och tänder 
en pipa medan han tittar ut mot de gråsvarta 
moln som håller på att bygga upp ett oväder. 
Låga nior, kallar han dem.

– De har legat där ett tag. Det blir snö.
– Här märker man av vädrets krafter. Här 

 inser man att människan är som ett litet sand-
korn i helheten.

Fyra man delar på fyrvaktarjobbet på Holmö-
gadd. De går i par två veckor i taget. Vad framti-
den kunde ha att erbjuda var ganska oklart.

– Man får väl gå hem och fundera på tillva-
ron, säger Broström bekymmerslöst.

– Någon tyckte att jag skulle börja studera, 
men det är nog inget för mig. Jag är 55 år och 
blir väl klar lagom till pensionen. Dessutom vet 
jag inte om jag skulle trivas. Jag tyckte när jag 
började för 35 år sedan att gubbarna var lite 

udda. I dag är man inte bättre själv, säger Bro-
ström och skrattar gott.

Per-Erik Broström har ett sidojobb. Han åker 
på marknader och säljer sockervadd. Då får han 
också träffa folk. Det blir ju lite dåligt med det på 
ön.

– Men att leva på sockervadd. Det kan bli 
knepigt, säger han.

– Vi är inte här för pengarna. Vi är här för att 
det är ett annat liv. Vi passar inte in där, säger 
han och nickar mot fastlandet.

Per-Erik visar oss runt. På gården står två kano-
ner. De användes en gång i tiden för signalering i 
dimma. Då eldade man också med kol i tornet. 
Nu är det mistlur och tusenwattslampor som gäl-
ler. Vi klättrar de 83 stegen upp genom tornet. 
Där uppe är utsikten ofta bra, så bra att SMHI en 
gång gjorde ett studiebesök för att kolla om luf-
ten verkligen var så klar som fyrvaktarna påstod i 
sina rapporter. Vid bra väder ser man både Sve-
rige och Finland. 
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Per-Erik öppnar bakstycket på fyrljuset och 
visar glödlamporna.

– Det är dem vi kollar. Åtminstone verkar 
Sjöfartsverket tycka det, säger han syrligt.

Det blir ett konstigt 150-årsjubileum.
– Kanske kommer det några fina herrar när 

vi ska hem och kanske får jag då möjlighet att 
säga vad jag tänker. Jag tror det blir min roligas-
te dag här, säger Broström.

– Men då slipper jag i alla fall jaga folk. Det 
är positivt.

Från början var Holmögadd Sjöfartsverkets 
ö. Då bjöd man båtfolket på kaffe och hjälpte 
dem med bränsle. Sedan blev området militärt. 
Gästerna blev inkräktare, och uppdraget att 
jaga bort dem. En omställning, minst sagt.

Runt Holmön ligger hundratals vrak som 
förlist i oväder. Men dykare är sällsynta.

– De aktar sig. Jag kan inte berätta mer. Det 
är militär sekretess, säger Per-Erik.

Det är Sjöfartsverket som betalat fyrvaktar-
nas löner. Men de har haft kontrakt med försva-
ret för att hålla området folktomt. SMHI har 
betalat för väderrapporteringen var tredje tim-

me därifrån. Men både försvaret och SMHI har 
nu sagt upp avtalet.

– Vi kan inte betala för att de ska kolla så att 
lampan blinkar. De sista 20 åren har deras hu-
vudsakliga arbetsuppgifter varit åt försvaret 
och SMHI. Nu finns inga arbetsuppgifter kvar, 
säger Sven Hanebom, sjötrafikområdeschef på 
Sjöfartsverket och fortsätter:

– Det är tråkigt att en epok går i graven, men 
man måste vara realist. Fartyg använder satel-
litnavigering. Vi skulle kunna släcka fyren på 
Holmögadd utan att försämra sjösäkerheten.

Per-Erik Broström håller med om att fyren 
Holmögadd inte längre är viktig. Han pekar ut 
mot Nordvalen. Den fyren ligger mitt i farle-
den och det är den som sjöfarten behöver, om 
ens den.

– Tekniken har sprungit i kapp oss fyrvaktare. 
Men de som är ungdomar i dag kommer också 
att bli ifrånsprungna. Vi kan inte stanna tiden, 
säger han, blickar ut över havet och säger:

– Kunde vi det skulle vi förmodligen fortfa-
rande ha koleldade fyrar.
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God sikt.
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Ett något annat perspektiv på Stora Fjäderägg än det artikelförfattaren upplevde när han kom till ön för första gången.
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Hågkomster från Fjäderägg
R U N E  L I N D K V I S T

 

Brottstycken från en barndom under 1930-talet på Stora Fjäderägg, den lilla ön  

nordost om Holmöarna, där Rune Lindkvists far fått tjänsten som fyrvaktare. Fyren  

på Fjäderägg tändes 1851 och var bemannad fram till 1967. Numera är fyrvaktar-

bostäderna förvandlade till vandrarhem, och ön ett självklart besöksmål för  

ornitologer och fornminnes intresserade.

Så äntligen, en alldeles lugn decembermorgon, 
kunde vi från vårt trygga lotsångarhem beskåda 
Stora Fjäderägg för första gången. Att skäret den-
na morgon ovanligt tydligt torde ha gjort skäl för 
sitt ursprungliga namn, Fjärägg, det fårade, ran-
dade ägget – av gammalsvenska “fjära” som bety-
der rand eller fåra – det var det nog ingen om-
bord som tänkte på. I min minnesbild ligger hon 
stor och tyst och vit på ett lugnt mörkt vatten. 
Någon skog syntes nästan inte, mest vitgråa klap-
perstensvallar med mörka fåror emellan, och så 
ett grått fyrtorn och några röda hus högst upp.

“Vilket hus ska vi bo i?” hade jag velat fråga 
pappa. Men han var fullt upptagen med att titta 
efter den båt som skulle komma ut och var tyd-
ligt nervös. Fast han just stoppat ner pipan i fick-
an tog han upp den och började stoppa den på 
nytt ur plåtasken, med tigern på locket. ”Det ser 
för djevvlit ut” hörde jag honom muttra, men jag 
tordes inte fråga vad han menade. Snart hörde 

jag att det gällde problemet att få upp alla möb-
lerna för det höga väglösa steniga skäret.

När vi såg båten komma ut kändes det i ma-
gen. Det var mamma och vi barn som först 
skulle tas i land, det var bestämt sen länge. Jag 
blev skickad att gå ner i hytten och säga åt 
mamma att det var dags, men behövde bara 
ropa ner i trappan för att höra att hon kom. 
Motorbåten såg mycket liten ut. Farbrorn stod 
och styrde. Han böjde sig fram för att ändra till 
tomgång när han var längs sidan. Öronlapparna 
från hans slitna skinnmössa hängde och släng-
de. När han tog emot mig och jag kom nära an-
siktet såg jag att han hade ”munstasch”. Han sa 
ingenting. Han satte ner mig bakom roddtoften 
och jag kände skakningarna av motorn i stjär-
ten. Båten vi satt i liknade ingen av de båtar jag 
sett. Durklappar fanns inte. I stället var det ett 
rundat skal av tunna bräder. Det fanns inga 
tullpinnar och inget motorskåp. Bullret från 
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motorn gjorde därför att det inte gick att säga 
något till farbrorn, som fortsatte med att stå 
och styra och då och då titta efter grund när vi 
kom närmare land. Lite tunn grå issörja rörde 
sig längs de isiga grönaktiga strandstenarna.

En bit bort längs stranden låg en rad gråa tim-
rade hus eller bodar, de flesta halvt ihoprasade. 
Långt senare fick jag veta att det var resterna av 
den fiskeby som funnits här ända fram mot 
1920-talet, innan uppgrundningen gjort ham-
nen obrukbar. Nu var vår uppgift att ta oss upp 
till husen. Pappa hade sagt att vi skulle gå in till 
fyrmästarns och vänta. Vi såg märken av en stig 
som ledde uppåt. På den här sidan var det min-
dre stenigt och mera ljung och ris än vad vi sett 
utifrån lotsångarn. Högre upp fanns glesa dung-
ar av små vindpinade granar. Här och där också 
en och annan liten tall. Husen syntes inte, bara 
överdelen av det gråa fyrtornet. När skogen tog 

slut passerade vi den största sten jag dittills sett, 
ett hushögt flyttblock som vi så småningom 
kallade Hamnsten. Uppklättrad på den brukade 
jag många sommarkvällar låtsas tända min egen 
fyr, en ilandfluten kantig flaska som jag lyckades 
hitta en plats för högst upp.

Inne hos fyrmästare Bäckström var det varmt 
och luktade kaffe. Fyrmästarn själv var ute med 
sin motorbåt och hjälpte till att få i land vårt 
flyttlass tillsammans med fyrvaktare Thurfjell 
som hade satt i land oss. Fru Bäckström och hen-
nes vuxna dotter Helny hann måna om oss med 
flera omgångar kaffebröd innan farbror Bäck-
ström äntligen kom. Då hade det börjat skymma 
och min bror Lennart och jag påbörjade en all-
deles egen expedition ner mot hamnen för att 
möta pappa. 

När vi gick tillbaka och kommit ut ur skogen 
såg vi för första gången Fjäderäggsfyrens tre 
strålknippen vandra fram över bodtaken, ner 
längs skäret och försvinna ut över vattnet tills de 
efter en stund kom tillbaka likadant. Det hade 
börjat snöa lite, så strålarna syntes tydligt i den 
fallande snön. ”Det måtte väl inte dra ihop sig 
till signalering också”, sa pappa. Han torkade 
svetten ur pannan inför sista biten med båren. 
”Jo, nog kan det”, sa farbror Thurfjell med en 
konstigt främmande dialekt.

Innan jag somnade den kvällen i de kyliga 
sängkläderna låg jag och såg hur fyrljuset vand-
rade över kakelugnen, köksdörren och tapeten. 
Tre gånger i rad kom det, på alldeles samma sätt, 
med skuggan av fönstret som följde med en liten 
bit på samma ställe varje gång. Sen blev det 
mörkt en stund.

I jämförelse med Viskär måste Fjäderägg ha 
varit en stor kontrast. Ett stenigt utskär mot en 

Till vänster fyrmästare Bäckström, till höger fyrvaktare Lindkvist och i mitten en 
oidentifierad signalist.
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inomskärsidyll. Mellan de båda boningshusen 
och en länga uthus fanns en liten gårdsplan som 
korsades av ”plankgångarna” till familjernas vist-
hus och vedbodar. Vi bodde på långsidan i vårt 
hus, och fyrvaktarfamiljen på kortsidan mot fyr-
mästarhuset. I änden av bodlängan låg tvättstu-
gan och gömda bakom låg dassen. Allt var röd-
färgat med svart takpapp.

Plankgången upp till fyren fortsatte cirka 300 
meter på andra sidan, ner till ”Signalhuset” vid 
stranden i sydost. På taket tronade den otäcka 
svarta tratten. Vid stranden i nordväst låg nya 
hamnen, Kroken, med några gråa sjöbodar och 
en ”bastu” för somrarnas strömmingsfiskare. Där 
hade fyrpersonalen sina båtar uppdragna. Den 
sista branta delen av den kilometerlånga stigen 
dit ner syntes bara som en ljusare avnötning av 
stenen i strandvallarna.

Första påminnelse om vad ”tjocka” kunde be-
tyda fick vi redan andra kvällen på Fjäderägg. 
Pappa låg på knä i köket och försökte passa ihop 
bitarna i vår gamla korkmatta, när vi fick se att 
fyrljuset var vitt av täta snöflingor. Pappa hade 
vakten och måste omedelbart ge sig av till sig-
nalhuset. Inte ens den hink vatten som mamma 
just behövde hade han tid med. ”Tjänsten måste 
ju gå före”. Det första avlägsna brölet kom när 
jag precis hunnit ner i sängen. Som en stor ilsken 
tjur lät det, tre gånger alldeles som fyrljuset och 
sedan ett uppehåll. Vad pappa egentligen gjorde 
där nere funderade jag på. ”En motor som pum-
par luft i en tank som sedan släpps ut” var vad 
jag hittills fått som svar.

I fyrtornet

Det var jag som en eftermiddag först fick följa 
med och tända fyren. Att få vara ensam med 

pappa var alltid något speciellt. Det var så lätt då 
att ”vara snäll”. Först var det kättingen i fyrdör-
ren. Rasslet av den ekade när dörren stängdes. 
Sen var det den starka fotogenlukten och att det 
mitt på det runda stengolvet var ett räcke kring 
ett hål med det långa gråa lodet i. Det satt fast i 
en vajer som försvann genom taket. Till vänster 
fanns ett fönster. Där kunde man sitta uppkru-
pen som på en hylla, så tjock var väggen. Bakom 
en tjock buktig glasskiva stod en vanlig fotogen-
lampa. Men ovanför lampglaset var ett hjul av 
snedställda plåtar och små nedhängande skär-
mar. ”Dom ska gå runt för att ge fyrkaraktären”, 
sa pappa, ”men den här lillfyren varnar bara för 
ett grund här nära intill”. När han tänt var det 
dags för stora trappan, som gick längs väggen.

Ju högre vi kom desto hårdare höll jag om 
järnräcket. Stegen dånade. Stora fyren fanns 
uppe i ett rum för sig själv. I mitten stod urver-

Signalhuset.
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ket i en glaslåda. Till största hjulet gick vajern 
från lodet genom ett hål i golvet. Ovanför allti-
hop fanns den runda stora linsen som pappa 
klättrade upp i ”för att tända spriten”. Jag tänk-
te på primusköket vi alltid hade på sommaren. 
Själv fick jag gå en liten trappa längs väggen, 
och där! Husen och det vita skäret låg nedanför 
fötterna och längst bort det mörka vattnet ut 
mot horisonten. Den fladdriga gula spritlågan 
som speglade sig i glaset fick mig att vända mig 
om och där var ”linsen”, som jag förut sett bara 
nerifrån marken. Det var ett slags glashus av 
många tjocka glasbitar med springor emellan, 
där lågan såg liten och vanlig ut.

Nere hos pappa hade det börjat knäppa och 
jag tänkte på farbror Thurfjells ”draget och 
klart” när han kom och lämnade vakten. Nu 
stod pappa och drog runt en stor vev. ”Sedan får 
du passa på varven. När det är fyra kvar är lodet 
uppe”. Medan jag satt på huk och tittade in på 
alla kugghjulen hördes ett nytt tyst knäppljud 
ovanför. ”Fyren går”, sa jag som om jag upptäckt 
något alldeles nytt. ”Bara linsen”, sa pappa och 

klättrade upp till spritlågan igen. ”Om du kom-
mer upp får du se när jag tänder, när spriten har 
brunnit ut”. Jag tänkte igen på vårt primuskök 
och alla förmaningarna till mamma att ”alltid 
vänta tills det var helt utbrunnet”.

Nu stod jag på nytt och tittade in genom 
linsspringorna Men genom glaset kunde en bit 
av pappas haka eller näsa plötsligt bli jättestora 
i det fladdrande ljuset som försvann mer och 
mer. Och så kom det då, det vita intensiva ljuset 
med ett starkt sus. Fyren var tänd. Den vita 
”strumpan” över spritlågan hade tänts.

Innan vi gick ner drogs lodet ända upp och 
jag passade på vajervarven på rullen. Men luft-
trycket i den stora svarta tuben behövde bara 
kollas. Pumpningen hade gjorts vid morgon-
släckningen. När vi lämnade fyrrummet hade 
det blivit riktigt trivsamt. I en jämn lugn takt 
drog ett mönster av ljus och skuggor längs väg-
gen, likadant för varje varv. Det fanns också ett 
upprepat mönster av olika knappljud från lin-
sen. ”Den flyter på kvicksilver”, sa pappa. Ba-
kom allt fanns det sövande jämna suset.

Ute vid järntrappan hängde lodet nu uppe 
under taket. Det svängde långsamt som för att 
visa sin månghundrakilostyngd. Nere vid lillfy-
ren skulle lågan skruvas upp och den vingliga 
ställningen petas på tills den gick runt av sig 
själv. Det var det sista. På plankgången stanna-
de jag till och tittade upp och tänkte på att allt 
däruppe i fyrrummet fortsatte hela tiden lika-
dant, fast ingen var där. Men om några timmar 
skulle pappa ”upp och dra” igen.

Fint främmande och fotogen

En vacker dag varje sommar kom lotsångaren 
med årets fotogen. Vackert väder behövdes för 

Sex syskon Lindkvist. Från vänster Gudrun, Jörgen, Sonja, Inger, Lennart och 
artikelförfattaren Rune.
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tra Kvarken. Den hoprullade och knopade 
flaggan satt sedan morgonen fastklämd och klar 
ovanför flaggstångsknapen. Min mamma bru-
kade regelbundet karakterisera denna flaggma-
növer som ”barnslig”.

På ett annat sätt var vi alla mera påtagligt in-
volverade. Det började redan på morgonen. Ing-
en fick sätta på sig något vardagsslitet och det 
var viktigt att sopa köksgolvet redan efter mor-
gonmålet. Det hade nämligen hänt att lotskap-
ten, som jag länge betraktade som den ende i 
rang mellan kungen och fyrmästaren, ”velat titta 
in och hälsa på i familjen”. Oss hände det aldrig. 
Men första sommaren, när han med sin impone-
rande portfölj och sina ännu mera imponerande 
breda guldränder på uniformsärmarna skyndade 
tillbaka efter inspektionen, stannade han till 
framför vårt hus och frågade pappa, som hän-
delsevis stod där utanför, hur det ”gick att trivas 
på nya stället”. ”Jo tack bra, lotskapten”, svarade 
pappa med stor respekt i rösten. ”Han hade gär-
na fått komma in och se hur vi bor”, sa mamma.

Den ende av oss som den dagen, så när som 
på sin uniformsmössa, var vardagsklädd var pap-
pa, trots att han skulle hälsa på lotskapten. När 
han stod där på gården hade han nämligen varit 
med Thurfjell och fraktat i land fotogenfaten 
och levererat tomfaten och var klädd i sitt van-
liga arbetsoverallställ. Lotsångaren låg uppank-
rad en bit utanför Kroken och Thurfjells båt 
hade använts som färja. Däremot återstod den 
besvärligaste delen, upprullningen till fotogen-
boden nedanför fyren. De nya faten fick ligga 
nere i Kroken och vänta. De krävde två man, 
åtminstone över första stenmaran, ett arbete 
som mycket underlättades när plankvandring-
en byggdes, sommaren 1938.

att få i land de tunga faten, ett tjugutal. Dagen 
hade många ingredienser. En berörde framförallt 
fyrmästaren och handlade om ”inspektionen”. 
Inventariepapperen skulle stämma med verk-
samhetsårets förbrukningar. Annat berörde oss 
alla. Dit hörde flaggningen, det vill säga det 
självpåtagna konststycket att hissa flaggan just i 
det ögonblick lotskaptenen från den lilla kom-
mandobryggan hade möjlighet att spana mot 
fyrplatsen. Det ansågs förstås mera effektfullt 
än att han bara fick konstatera att den var his-
sad. Men manövern var krävande. Framför allt 
gällde det att beräkna den ungefärliga tidpunk-
ten för den lilla svarta ångbåtens uppdykande. 
Det kom plötsligt eftersom dess väg innan dess 
doldes av Holmölandet. För ändamålet anlita-
des telefonkontakt med grannfyrplatsen Ber-
guddens fyrmästare. Han hade fri sikt över Väs-

Från fyrbostaden som numera är vandrarhem.
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Berguddens fyr.
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Fyrlycktan på västra Holmön
P E R  R U N E S S O N

Åke Sandström vid Holmöns båtmuseum vet mycket om fyrarna i Kvarken.  

Här berättar han om Bergudden, den mellersta av Holmöarnas tre fyrar.
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Det var på 1880-talet det hela började vid platsen som 
kallades Sör-Bergudden. Ångbåtstrafiken på Norrlands-
kusten hade nu tagit fart med bland annat nya hamnar 
norröver, till exempel hade Luleå öppnat för malmtrafik. 
Ångbåtsskepparna ville ha en ”fyrlyckta” även här på 
västra Holmön och man uppvaktade Lotsstyrelsen i 
Stockholm om saken. Man ansåg att det under de mör-
ka höstmånaderna blev för långt och osäkert i västra far-
leden mellan fyrarna på Fjäderägg i norr och Holmögadd 
i söder. Lotsverket lät 1884 uppföra ett litet vitmålat fyr-
hus som bestod av ett enda rum med en fönsternisch ut 
mot sjön. Innanför fönstret fanns en hylla, där man pla-
cerade en fotogenlampa med speglar bakom som kunde 
kasta ut ljuset till fartygen. År 1886 tillbyggdes fyrhuset.

Vattnen öster om Holmöarna, samt närmast söder 
och norr därom är bland de farligaste i landet. Där före-
kom en tre fyra förlisningar varje höst, när det var som 
värst. Tanken med Berguddens fyr var bland annat att 
skydda fartygen från det farliga grundet Gåsflötakallen 
på södra flanken.

Det blev en pensionerad fyrmästare från Holmögadd, 
Emanuel Pettersson, som fick i uppdrag att sköta om fyr-
huset med lyktan. Ljuset tändes kvällar och nätter under 
hösten fram till isläggningen. Han satt dock inte alltid 
själv och vaktade lampan. Den uppgiften delade han 
med sin ogifta dotter Hulda och en annan kvinna i byn, 
Helena Markström. För dem räknades nog detta som 
lättförtjänta pengar; man vaktade lampan och satt under 
tiden och stickade eller lagade nät. Kanske slumrade 
man också till ibland.

Fyrskjulet kom att kallas Bergudden och fungerade i 
tolv år, fram till och med 1895, då det blev bestämt att 
man skulle ha större don för sjöfarten. Nya Bergudden 
med sin starkare lampa stod klar sommaren 1896 och 
blev ett lyft också för byn Holmön. Jobbet som fyrvak-
tare i statlig tjänst var åtråvärt bland öborna; man kun-
de ha liten gård inne på ön med några husdjur, barnen 

fick gå i skola, hustrun sköta jordbruket. Fyrmästar-
tjänsten kneps dock av en person från Skåne vid namn 
Iwar Wilhelm Ripa. Han hade för Lotsverkets räkning 
övervakat byggandet av fyrplatsen och hade bakgrund 
som sjöbefäl i flottan. Han bar förstås uniform och be-
traktades av lokalbefolkningen en smula bisarr, väl 
framför allt för sin utpräglade östskånska dialekt, alltså 
en främmande fågel i denna miljö. 

Fyren drevs med bränsle fram till 1949, först då fick 
Holmön stadigvarande elektricitet. Men det gällde inte 
bara att vägleda fartygen med ljus. Rådde dimma syntes 
fyrlampan sämre eller inte alls. Då fick man lita till en 
stor kyrkklocka på fyrens balkong, och senare en mo-
tordriven signalanläggning med en stor mistlur riktad 
ut mot sjön. Även dessa metoder krävde förstås be-
manning av fyrpersonalen. På Holmögadd var ljudsig-
nalsysslan länge rent obehaglig. Där sköt man nämligen 
med kanon, ett signalskott var femte minut. Fyrperso-
nalen var ibland tvungen att skjuta tjugo timmar i 
sträck! Men då avlöste man givetvis varandra, fyrmästa-
ren, fyrvaktaren och fyrvaktarbiträdet. Uppe i Holmö-
gadds fyrtorn anordnades 1908 en apparat för knallsig-
naler som kunde laddas och skötas av även fyrplatsens 
hustrur och ungdomar, berättar Åke Sandström.

År 1909 kom Carl Gustaf Rutkvist som fyrvaktare 
till Bergudden. Han och hustrun Hanna fick med tiden 
åtta barn, och en av dessa var Britta. Hon blev senare 
ingift moster till Åke Sandström. 

! Hon föddes just i det här huset, säger Åke och pe-
kar. År 1919 flyttade familjen till Holmögadds fyrplats 
sedan Rutkvist fått fyrmästartjänsten. Fyrvaktarjobben 
på Bergudden var som sagt eftertraktade eftersom man 
kunde leva ett nästan vanligt familjeliv. På Holmögadd 
var det annorlunda, långt från by, skola och moderna 
färdvägar som man var.

Men på vintern då, när isen hindrade all sjöfart? Ja, 
då var inte fullt så mycket att göra på fyrplatserna. Fyr-
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biträdet tjänstgjorde bara under hösten och fick fara 
hem. Fyrmästaren och fyrvaktaren tog ner fyrens speg-
lar för putsning och all apparatur rengjordes. För övrigt 
fiskade man och jagade säl och sjöfågel. Man kunde nu 
också lättare färdas på isen mellan olika platser i skär-
gården och längs kusten, inte minst för proviantering 
och släktbesök.

Men ibland måste fyrpersonalen tända fyren också 
på vintern, eftersom det kunde förekomma godstrafik 
med hästar över Kvarkens is. Det var handelsmännen i 
Finland som ville ha varor körda över till järnvägen i 
Umeå eller Vännäs för vidare transport ut i Europa, i 

synnerhet England. Varorna som exporterades var 
framför allt smör, fläsk och skogsfågel. Sådant var ju 
färskvaror som inte kunde lagras utan måste i väg. Men 
också emigranter passade nu på att för en billig penning 
ta sig västerut. Kvarkentrafiken med varor pågick givet-
vis bara under särskilt bistra vintrar, sedan hamnarna i 
Finland islagts. 

Med tiden blev det allt mindre och mindre att göra 
för fyrpersonalen på Stora Fjäderägg och Bergudden, så 
när fyrarna här på 1960-talet automatiserades, var det 
kanske inte en så dum idé ändå, slutar Åke Sandström.

Den Internationella Fyrdagen
Den Internationella Fyrdagen firas sedan 2002 årligen den tred-
je helgen i augusti. I år äger den alltså rum 20 och 21 augusti. 
Under helgen försöker Svenska Fyrsällskapet, lokala fyrföre-
ningar och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som möjligt. På 
Svenska fyrsällskapets särskilda fyrdagshemsida hittar du infor-
mation och kontaktuppgifter: www.fyr.org/Intfyrdag.htm

Förra året hölls 71 fyrplatser öppna i Sverige, dessa besöktes 
av drygt 9000 personer. Förutom i Sverige firas dagen bland an-
nat i Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, 
 Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA och Wales. 

Lästips:
Cederberg Göran (red): Den stora boken om fyrar, 2000.

Hedin, Anders: Ljus längs kusten: berättelser från tio 
svenska fyrplatser, 1988

Hillberg, Esbjörn (red): Svenska fyrsällskapets fyrhandbok, 
2007

Hollinder, Christer: Ratan. En berättelse om ett folk som 
historien för vidare, 2008

Lundmark, Tommy: På botten av viken, 2006

Malmquist, Lars: Fyrar och fyrfolk: 50 år svensk fyrhistoria, 
1994

Molin, Nils-Erik: Järnäs by: Järnäskråken och Järnäsklubb 
med lotsplatsen, 1990

Rietz, Magnus: Svenska fyrar, 2009

Sundin, Bo: ”Gåsörens fyrplats: nytt byggnadsminne” 
Västerbotten, 3, 2001

Thunman Dan: Sveriges fyrplatser: en bebyggelsehistorisk 
dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda 
under Lotsverkets tid, 2000 

Västerbottniska hemsidor  
med fyranknytning:
Pite-Rönnskär – www.pite-ronnskar.se
Gåsören – www.sxk.se/kretsar/ske/uthamn/main.asp
Bjuröklubb – www.bjuroklubb.se
Ratan – www.ratan.se
Stora Fjäderägg – www.fyrvaktaren.se
Bergudden – www.holmon.com/Hembygd/Bergudden.htm
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nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 

hembygdsföreningar och museer välkomna. 

Program, projekt och initiativ är spännande  

och viktigt för andra att ta del av. 

Holmöspelet
År 1991 fyllde Holmöns kyrka 100 år. För-
samlingen ville på något sätt fira detta. 
Marianne Lindroos, prästfru i Sävar, kläck-
te idén att till jubileet göra ett historiskt 
spel. Utifrån äldre handlingar som togs 
fram av en studiecirkel skrev journalisten 
och författaren Allan Sandström ett ma-
nus som bearbetades för teatern av Gun-
nar Balgård och fördes över till bygdemål 
av Stellan Lundberg. Åke Sandström och 
Sta"an Lundmark letade fram gamla kor-
almelodier från ön som Sandström sedan 
skrev nya texter till.

Resultatet blev ”Ett spel om Holmön” i 
sex akter och 18 scener, som omspänner 
perioden 1621–1803, en dynamisk och 
spännande tid i öns historia. Spelet fram-
fördes tre gånger under början 1990-ta-
let. Närmare 50 teateramatörer från Sävar, 
Holmön och Umeå var engagerade i spe-
let som sågs av minst 1000 personer. 

Under de senaste åren har det förts 
allt intensivare samtal om att sätta upp 
spelet igen och 2010 slog man till. Kon-
ceptet den här gången var att välja ut ett 
antal scener ur Holmöspelet och spela 
dessa på fyra olika platser i byn. Publiken 
vandrar med föreställningen från scen till 
scen. 2010 års version ”Scener ur Holmö-

spelet” innehåller tio scener från fyra olika 
estrader. Musikaliskt knyts scenerna sam-
man av Göran Buréns sång och Åke Sand-
ströms dragspel.

Repetitionerna började på Klockar-
gården i Sävar under ledning av regissör 
Bosse Forsman. När man hade lagt grun-
den för de tio scenerna, flyttades repeti-
tionerna vid midsommartid över till Hol-
mön. Efter ett tjugotal repetitionsdagar 
mellan färjans morgon- och kvällstur 
samlades teatergänget till en intensiv 
vecka på de fyra olika spelplatserna. Även 
en grupp unga män från Interaktiv Histo-
ria i Sävar var med. De skulle gestalta 
 ryska soldater och övade exercis och 
skott lossning med gamla vapen. Gene-
ral repetitionen ägde rum fredag 23 juli 
och premiären dagen därpå. Ytterligare 
en  föreställning gavs söndag den 25:e.

Spelöppningen är förlagd till scenen 
invid Byviken. Åskådarna förflyttas till år 
1621 med byabönens införande. Prosten 
Niurenius besöker åldermannen Olu" 
Persson med hustru Maria för att introdu-
cera byabönen. Prosten vill även därmed 
få slut på det stora alkoholmissbruket och 
öbornas vanhelgade av helgdagarna. 

Därefter vandrar publiken till nästa 
spelplats, Hackarsbacken mitt i byn och 
scenen ”Postskjutsningen över Kvarken 
1709”. Här skildras postmästare Ryd-

ströms tappra försök att få holmöborna att 
transportera posten över till Björkö och 
Vasa i Österbotten. Några holmöbor gör ett 
försök att ta sig över östra Kvarken, men 
misslyckas. 

På samma spelplats spelas scenen ”Stra-
tegier inför ryssangrepp” som anknyter till 
ofreden 1714–1721. Byåldermannen  Johan 
Joensson fördelar olika utkiksplatser till 
öborna: Vårdkasen, Nördgadden, Kontvi-
ken och Strandberget. Efter detta följer rys-
sarnas anfall på ön en fredag i september 
1714.  Bybor dödas i skottlossningen och 
gårdar plundras. Tre flickor tvingas följa 
med angriparna, bland annat byålderman-
nens dotter Margareta. 

Därefter framförs en nyskriven dikt av 
Anna-Sara Hammar om Anna Joenssons 
förtvivlan över sin makes död och krigets 

Den strandsatte finske soldaten (Calle Hård) 
och Kvast-Johanna (Rose-Maj Höglund).
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elände. ”Den finländske soldatens möte med Kvast-Johanna” är 
en nyskriven scen av Calle Hård vilken handlar om en ensam fin-
landsvensk soldat som tagit sig i land på Holmön. Han berättar 
för Kvast-Johanna om sina svårigheter i kriget och om vad som 
just hänt i Finland.

Efter denna dramatiska scen får publiken vandra till nästa 
spelplats, gårdstunet vid Lindkvists stuga. Här spelar barn och 
ungdom upp  ”Blindbocken” . Man skojar om det nya kyrkbygget 
som kyrkstämman skall besluta om. Det dansas polska till Einar 
Axelssons fiol. 

De sista scenerna äger rum i och utanför Holmöns kyrka. En 
kyrkstämma i slutet av 1700-talet bestämmer att byn skall få en 
kapellkyrka. Vid invigningen av kapellet 1803 överlämnar pro-
sten Hofverberg från Umeå landsförsamling, på kyrktrappan, en 
gåva i form av en ljusstake, donerad av patronskan Helena Elisa-
beth Grahn från Umeå. Publiken välkomnas sedan in i kyrkan där 
en grupp barn sjunger en psalm och en vigsel äger rum. Spelet 
avslutas med att de nygifta dansar på kyrkbacken och hela en-
semblen sjunger Holmövisan.

Holmöspelet i dess olika versioner har skapat  samhörighet 
bland Holmöns cirka 40 bofasta, sommargäster och andra besö-
kare. Tillsammans bygger man broar mellan nuet och historien.

H Å K A N  K A R L S S O N

Karl-Orsa (Niclas Wahlström) och Kerstin Larsson (Elisabeth Eriksson) 
blir förskräckta över det bötesbelopp som utmätes om man ej följer 
föreskrifterna för byabönen.
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FÖREMÅLSDOKUMENTATION 

Föremålsdokumentation genom inventarielistor, foton, fil-
mer, beskrivningar av föremålet mm är inte bara viktig ur 
kulturhistorisk synvinkel utan också när det gäller att få ut 
rätt försäkringsersättning i samband med en skada. För 
kulturhistoriskt värdefulla föremål är dokumentation av 
föremålet en förutsättning för att försäkringsersättning 
skall kunna utbetalas.

ANSTÄLLDA

Inte bara de som ideellt utför ett uppdrag åt föreningen 
 eller besökare på  föreningens egna arrangemang kan om-
fattas av grundförsäkringens olycksfallsförsäkring. De som 
arbetar åt föreningen högst 16 timmar per vecka och upp-
bär lön kan försäkras till en kostnad av 100 kr per person 
och år. Namn och personnummer på dem som skall försäk-
ras måste meddelas till Hembygdsförsäkringen.

Anställda som arbetar 17 timmar per vecka eller mer 
försäkras genom AMF.

SKADEDJUR

Objudna gäster i form av skadedjur omfattas inte av försäk-
ringen. Vill ni försäkra er mot hussvamp, husbock och häst-
myra och även andra skadedjur, kontakta närmaste Anti-
cimexkontor. 

PÅMINNELSER 

Det finns fortfarande bidrag att ansöka om för de före-
ningar som vill förbättra sin säkerhet.

Den uppdaterade försäkringsteckningen måste skickas 
in även om försäkringsbehovet är oförändrat.

Har ni frågor kontakta försäkringskansliet!

Hembygdsförsäkringen, 
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg
hembygdsforsakringen@hembygd.se 0200-22 00 55
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I nästa  
nummer …
…handlar det om handikapphistoria och 
tillgäng lighet till kulturarvet. Hur är det, ska alla 
med? Hur långt räcker en rullstolsramp? Och 
var det verkligen alltid bättre förr?

Västerbotten 3, 2011 beräknas landa en bit 
in på hösten.

Drottning Silvia sluter ögonen och känner sig fram på den taktila kartan i Ratan.
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O M S L A G E T S  F R A M S I D A  
Lotsen Vikström på Gåsörens fyrplats, 1951.

Foto: Wollmar Lindholm/SKM fotoarkiv.

 
O M S L A G E T S  B A K S I D A

Stora Fjäderägg. 
Foto: Albin Holmgren.

I detta nummer …

En av landets mest namnkunniga fyrkännare, Esbjörn Hillberg, utnämner 
bestämt, och utan någon som helst tvekan, Västerbottens län till Sveriges fyrlän 
nummer ett. Här bryr vi oss om våra fyrar även om sjöfarten förvisso numera 
klarar sig bra utan dessa ljuspunkter längs kusten.

Fyrar har funnits i Sverige sedan 1500-talet. Länge var Örskärs fyr i nordöstra 
Uppland, cirka 2 mil norr om Öregrund landets nordligaste, närmare bestämt 
fram till 1760 när en vippfyr byggdes på Holmögadd. Under de följande två 
seklerna har det byggts stora och små fyrar vid den västerbottniska kusten. 
Somliga står i splendid isolation mitt ute på havet, andra är fast förankrade på 
hälleberget, ytterligare andra utgör uppstickare i samhällsbildandet, en del är i 
full funktion andra har förvandlats till sommarstugor. Ibland är det fråga om 
anläggningar med hem och hushåll för fyrvaktare med familj, ibland bara en 
pelare som någon sett till att hålla upplyst. I vissa fyrar har ljuset slocknat för gott, 
i andra lyser det fortfarande – mest för syns skull kanske.

Vi landstiger vid ett antal av dessa fyrar och fyrplatser från Pite-Rönnskär i norr 
till Sydostbrotten i söder: i Ratan, på Holmöarna och vid Nordmalings!ärden. 
Urvalet är varken statistiskt säkerställt eller vetenskapligt. Ibland rör det sig om 
ren fyrteknik, ibland handlar det om människorna vid fyren, ibland om företeel-
ser i dess närhet. Dessutom gör vi några utflykter utanför det rent fyrhistoriska i 
farvattnen utanför Bjuröklubb.

I Nära notiser berättar Håkan Karlsson om Holmöspelet, en föreställning med 
historiska förtecken på en plats där fyrarna spelat stor roll.

På sidan 69 hittar du information om den internationella fyrdagen som äger 
rum tredje helgen i augusti. Här finns också länkar till västerbottniska fyrhemsi-
dor och tips på vidare läsning.

I N N E H Å L L
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