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Fjäder-
ägg...

Walter Holmberg från
Holmön drar ner kärran
med reparationsgrejer
sedan Veine Auno från
Umeå tittat till fyren på
Stora Fjäderägg .
(Bild: ULF HÄGGLUND) ~

Den •• •~",e"9tVnO on
Stora Fjäder-ägg, en liten ö nordost om Holmön är
ett sällan besökt utflyktsmål, till största del helt
enkelt beroende på att man måste ha egen båt för
att ta sig dit.

Det var dock inte så länge sedan det var liv och
rörelse på ön, i början av 60.talet var nämligen
fyren bemannad och tre fyrmästare med familjer
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samt ett fyrbiträde bodde på ön.
Idag besöks ön av någon enstaka fiskare och då

och då av reparatörer som_titt-ar till fyren.

Fjäderägg är den första i en serie av mer eller
mindre okända platser i länet som VF gjort
"strandhugg" på.
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Fjäderägg, Stora, fyrplats och mistsignal.
station på önSt. Fjäderäggn. ö.omHolmön
i s. delen av Bottenviken (ö. om Umeti)."

Så står det i Nordisk familjebok årgång
1952. I dag är fyren ne(llagd och mistluren,
den försvann för länge sedan.

Trots det finns det fortfarande liv på den
lilla steniga ön. En och annan fiskare lägger
, till i den vindpinade hamnen och då och då
hittar också nöjesbåtar.na ut till Fjäderägg.

Centraliserad
Fortsätter man uppför betong-

Den delade öna stigen förbi små vindpinade tal-
Men trots värmande sol finns det lar vilka är halvt kalätna av
andra saker som fascinerar, vinterhungriga älgar som gått
Fjäderägg liknar helt enkelt in- över isen från Holmön, så ham-
genting annat! Ett landskap med nar man så småningom vid
blandning av månlandskap, små själva fyren och fyrvaktarbostä-
skogsdungar och blåbärsris. Om derna. På öns högsta punkt.lig-
man bortser från det brusande ger som sig bör fyren. I dag är
havet och lukten av saltvatten det också storfrämmande på be-
skulle man lika gärna kunna be- sök. Reparatören Veine Auno
finna sig på en fjällsluttning eller - från Umeå är där för att titta till
en isländsk hed. maskineriet som i dag mest be-

T" .. h I .. t" k' står av kretskort och annan
. vars over e a on s rac ~r elektronik.

SIg en en meter. bred betongstig I detta centraliseringens tide-
som leder tiPP till det gam.la.fyr; varv har han fått beskedet att
vaktarbostallet och delar on l tva något inte är som det ska från
delar. Norrköping. Det är nämligen

Där fanns tidigare tre fyrvak- därifrån den styrs. Inte ens de
tare med familjer och dessutom mest vildsinta centraliserings-
ett fyrbiträde. Den tiden är dock byråkraterna har dock lyckats
förbi. Sedan början av 60-talet är flytta på reparatörerna än. Re-
den automatisk och betjänas parationen måste fortfarande
från Norrköping! göras på plats... -

Allting är relativt i livet, så också
intrycket aven plats eller som i
det här fallet en ö. Är det en blå-
sig dag, då skummet yr runt öro-
nen, båten skuttar som en yr del-
fin och den iskalla fukten 'rinner
innanför skjortan. Är det en så-
dan dag man stiger i land och
solen börjar värma upp de blöta
kläderna, då förefaller ön helt
paradisisk.

Siknät runt ön
Den lilla skyddade vik som tjä-
nar som hamn är början på sti-
gen och där ligger också några
små fiskarstugor. Det är inte ofta
någon vistas i dom nuförtiden
när fisket får allt mindre bety-
delse.

Fridolf "Frille" Fredriksson,
Sikeå, brukar dock titta till sin
fiskarstuga då och då och samti-
digt passa på att lägga ut ett par
siknät runt ön. Just nu lyssnar
han på sjörapporten och skroc-
kar över de uppgifter SMHI för-
medlar:

- 6-8 meter per sekund säger
dom när det nästan blåser ku-
ling, säger Frille och kisar ut
över vattnet där vågtopparna
skummas ordentligt av vinden.

Bedrövligt .
Frille funderar på SMHI:s
bedrägliga väderrapport och
fortsätter:

-' Men det kanske inte är så lätt
att få rapporter när man plockat

. bort allt folk ur kustbandet och
ersatt dem med maskiner, suck-
ar Frille, som minns tiden då det
var liv och fart på Fjäderägg, när
det låg båtar i hamnen, kor beta-
de bland buskarna och barn lek-
te på heden. Frille jobbade själv
på fyren när den fortfarande
"levde" och var en. av dem som
på vintrarna åkte över isen till
Holmön som jämfört med

Fjäderägg var rena rama metro-
polen. •

I dag är det än lugnare på ön
och friden störs bara aven och
annan mås och någon enstaka
besökare som förirrat sig ut för
att titta på ön med dess märkliga
stenformationer och den gamla
fyren från 1851.

Helikopter eller skötbåt
- Normalt sett brukar jag flyga
helikopter men så här i
semestertider är den upptagen
någonstans i fjällen, säger Ve-
ine, som i stället får åka skötbåt
med Walter Holmberg från
Holmön.

När de bägge lämnar ön åker
skötbåten upp och ner som en
kork i den upprörda sjön, den
gör det dock med lugn och vär-
dighet och inte nervöst stampan-
de som moderna plastbåtar med
för stora motorer. _

Sedan fyren och de tysta igen-
spikade fyrvaktarbostäderna
passerats bär det av nerför igen
och snartär man nere på den
östra stranden som är fylld med
drivtimmer, vrakgods och annat
skrot.

Naturpanorama
Att gå runt ön är som att passera
genom ett panorama av olika
naturtyper. Där finns rullstens-
åsar som sträcker sig i samma
riktnig över hela ön. Några me-
ter längre bort vadar man ge-

. nom blåbärsris till knäna för att
plötsligt upptäcka att man satt
ner fötterna i en hjortronmyr.

Efter en kaffekopp i lä av de
gamla sjöbodarna närmar sig
färden från Fjäderägg. Vinden
friskar på och tjockan drar in
över bryggan, snart är '.'den de-
lade" ön försvunnen i dimma ...



Tvärs över ön går den qementgång
som delar ön i två halvor. Den pas-
serar sterila stenpartier ...



Trots att fyren på Fjäderägg i dag är automatiserad och sköts från Norrköping, måste den
repareras på platsen då och då. Veine Auno har fått skjuts ut av Walter Holmberg från Holmön
och Veine har sett över fyren.



•

I början på 60-talet var här fortfarande liv och rörelse, i dag är dockfyrvaktarbostället där tre
familjer bodde tomt och igenspikat.

r den skyddade vik som används som hamn ligger några fiskarstugor trotsigt i den hårda
blåsten.


