
3Svenska Fyrsällskapet Blänket 2008:4

Stora Fjäderägg

Resan till Fjäderägg, augusti 2006
Stora Fjäderägg NO Holmön uti Botten-
viken. En upplevelse utöver det vanliga 
för alla som tycker om ensliga platser där 
ingenting hindrar synfältet. För mig som 
är född där något alldeles speciellt.

Att åka över Kvarken till Holmön 
väcker många minnen. Flera dagar i för-
väg lyssnar jag på sjörapportens progno-
ser. Det är den nordostliga vinden som 
är ett spöke här. Nu går båten från Norr-
fjärden, kortare väg och kanske bättre 
för nordost. På min tid gick båten från 
Ostnäs och skulle då runda Lillhällan 
innan färjan kunde länsa in i Byviken.

Men idag är det sommarväder och 
allt är bara en skön sjöresa. Vi lägger 
till i Byviken, ”Slupen” ligger startklar. 
Den fraktar vandrarhemsgäster och 
fågelmänniskor till Fjäderägg och har 
en alldeles egen historia. Det blåser en 
alldeles lagom sydväst och vi seglar till 
Fjäderägg. Alla med erfarenhet av dessa 

vatten har stor respekt för nordost och 
Trappudden som nu skall rundas med 
hela Bottenviken rakt in i gattet.

Vi steg iland i hamnen och började 
gå den nu cementerade gången mot fyr-
platsen. Jag fick bo i just den lägenhet 
där jag föddes. Efter några timmar gick 
jag ner till Kroken (hamnen) bara för att 
få uppleva ankomstkänslan på nytt. Att 
gå vägen från hamnen ostörd, känna dof-
ten av ljung, höra sången från telefontrå-
darna. Här har jag upplevt den absoluta 
lyckan vid hemkomst från skolan. Pappa 
hämtade oss på Holmön, mamma vän-
tade med maten. Vi var sex syskon, jag 
var yngst. Att gå mot Kroken, att vara 
sju år och inackorderad hos främmande 
var den absoluta motsatsen. Två år på 
Holmön, fyra år i Umeå, sommar-, höst-, 
jul- och påsklov. Så såg verkligheten ut 
efter skolstarten. Undra på att Fjäderägg 
blivit paradisön för mig.

Syskonskaran samlad 1939 vid fyrmästartrappan. Fr.h. Rune, Lennart, Inger, Sonja, 
Jörgen och jag själv, Gudrun, i vagnen.       Ur familjealbumet

Gudrun Lindkvist
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Fyren på Stora Fjäderägg. 
       Foto: Gudrun Lindkvist

Att växa upp på en fyrplats
I samtal med människor 
med en ”normal” uppväxt 
blir jag alltid påmind om 
hur annorlunda detta var. 
Jag får frågor som säger att 
det är svårt att förstå utan 
egen erfarenhet. Fyrplatsli-
vet innehöll så mycket som 
med ögon utifrån ses som 
ett äventyr, kanske lite ro-
mantiskt. Skräckfärder på 
Kvarken och med pappas 
båt, skidfärder, svåra tillbud 
på dåliga isar för att nå hemmet. Det 
skulle bli en tjock bok om jag hade den 
ådran. Men jag skulle aldrig byta bort 
min uppväxt. Såg ibland avundsamt på 
mina skolkamrater som fick gå hem ef-
ter skoldagens slut, men de hade ju inte 
mitt paradis att längta till. Att vakna för-
sta dagen av ett sommarlov kunde kan-
ske väga upp allt det jag saknade under 
skoltiden. Mamma kom med choklad på 
sängen, allt var tryggt och ljuvligt. Ett 
sommarlov var ju oändligt just då.

Första återbesöket 
1967 gjorde jag mitt första besök efter 
det att vi lämnade Fjäderägg i augusti 
1951. Jag var då vi lämnade 13 år och 

”Uniformsgubbar-
na” tagna 1939. 
Mannen till vänster 
som står som Napo-
leon är fyrmästare 
Bäckström och min 
pappa står till höger. 
Mannen med sig-
nalflaggorna är en 
flottist. Kriget var ju 
på gång.    
   
    Ur familjealbumet

allt kändes som ett roligt äventyr. Men 
längtan tillbaka kom redan efter några 
veckor. Sedan dess har Fjäderägg varit 
ett längtansmål där allt var fulländat 
– ett hemma. 

Tillbaka till verkligheten
Jag är född här som jag redan nämnt, 
dessutom en av mina bröder samt en 
fyrmästardotter Bäckström. Trodde vi 
var unika, men här kommer två systrar 
Thurfjell på samma resa, också de födda 
på ön. Det blev mycket att dryfta. Vi 
minns så mycket, men på så olika sätt. 

Jag reser inte hem utan alltid från vid av-
färd från Stora Fjäderägg.
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2008-08-22
Två år har gått, på nytt en resa till Stora 
Fjäderägg. (Den åttonde.)

Denna gång kom initiativet från 
mina två döttrar. Vi skulle åka för att fira 
min 70-årsdag. På nytt bor jag i det rum 
där jag föddes. Vi har en sagolik tur med 
vädret som varit vått, blåsigt och kallt 
under flera veckor. När vi lämnat Norr-
fjärden och kommit halvvägs till Holmön 
klarnar det upp. Nordvästen har mojnat 
och bara dyningen finns kvar. Så denna 
utresa med ”Slupen” går med motor.

En natt på Fjäderägg i vandrarhem-
mets fräscha sängar. Men efter 60 mil 
från Öregrund, överfart och en lång dag, 
så ligger jag där och tittar mot fyren och 
kan inte somna. Då först ser jag att fyren 
är släckt. Vid förra besöket låg jag också 
och tittade mot fyren, men då levde den. 
Ljuset kom in i rummet, allt var som det 
skulle vara.

På något vis kändes det som fyren 
har tappat sin själ. Jag gör en drastisk 
jämförelse med lobotomering.

När vi sitter i ”Slupen” mot Holm-

ön, denna gång med hissade segel och 
en lite för svag sydost tänker jag på för-
ändringens vindar. Fågelstationen blev 
mycket positiv för ön. I dess kölvatten 
startades vandrarhemmet och alla hus 
rustades. Endast fyren står och förfaller. 
Ett monument från en svunnen tid, en 
sorglig relik som speglar den krassa verk-
ligheten.
Vad kan vi göra?

Av vandrarhemmet fick jag en tidskrift 
”Kulturhistorisk vägledning” av Åke 
Sandström.

En propå. I stycket flora och fauna 
står att för bara ett halvt sekel sedan 
fanns knappast några träd och buskar 
på skäret. Fyrfolket eldade upp skogen 
i spisar och kakelugnar. Men så var det 
nog inte för vi ”stal” den ved som drev i 
land från släpen av norrlands skogar. Fin 
massaved, även timmer. Veden hämta-
des med båt, ibland låg stora bröten norr 
på skäret. Sedan kärrades den upp till 
Kroken, torr och fin var den och alldeles 
gratis.

Vägen till Kroken=hamnen. Den lyckliga eller olyckliga beroende på varåt näsan pekar.                                                            
                 Foto: Gudrun Lindkvist
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Växtligheten ser ut som tidigare men 
med en ökning av gran mellan fyrhusen 
och hamnen.  Ljungen har tagit över. Vi 
brukade leasa en ko från Holmön under 

40-talets somrar. Idag skulle ingen ko 
kunna livnära sig på ön.

Läs gärna Sandströms tidskrift. Där 
finns mycket att lära om skäret. 


