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Björns fyr - en lysande 150-årig historia
Anders Nylund sammanfattar Björndagen, firandet av ett fyrjubileum

Björns fyrplats.                                                                               Foto: Anders Nylund

Björndagen genomfördes 27 juni som ett samarrangemang mellan hembygdsföre-
ningen i Hållnäs och Svenska Fyrsällskapet. I strålande högsommarväder med gas-
sande sol och en lätt bris utanför upplandskusten kunde jubileumsprogrammet ge-
nomföras helt enligt de planer jag började skissa på förra hösten.

Jag tillbringade min barndoms somrar i 
fiskeläget Fågelsundet på fastlandet nära 
Björn och är numera bosatt strax intill. 
Det är därför lätt att se hur väder och 
vind genom åren har slitit på anlägg-
ningarna på Björn. Syftet med dagen var 
därför att bland närboende öka engage-
manget för fyrplatsens bevarande genom 
att i några olika perspektiv belysa det 
kulturarv som Björn utgör. Därför hade 
jag en tidig kontakt med Dan Thunman 
angående ett föredrag om livet och för-
hållandena på Björn där Dans morfar en 

gång var fyrmästare. Dessförinnan ville 
jag berätta om havet, stormarna och för-
lisningarna, alltså en geofysisk inramning 
och redovisning av hur vädret drabbat 
sjöfarten. Dessa två föredrag utgjorde 
tillsammans ett fyrseminarium, den för-
sta delen av Björndagen, och som sam-
manfattas nedan.

Utflykten till Björn var den centrala 
andra delen av programmet där Esbjörn 
Hillberg, som seden bjuder, svarade för 
ett montage av en jubileumsplakett på 
fyren. Nästan 100 personer deltog i ut-
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flykten och så många människor har tidi-
gare aldrig samtidigt vistats på Björn.

Tillsyningsman Lennart Jansson gui-
dade vid fyren och nästan alla passade 
på att ta sig den svårtillgängliga vägen 
på stegar upp till lanterninen. Lennart 
Janssons fru Anneli visade fotografier 
och berättade om deras och tidigare 
fyrfolks boende i fyrmästarbostaden. 
Programmet avslutades med en Björn-
frossa, en supé på rökt lax, öring och sik 
med tillbehör. Festen ackompanjerades 
av dragspelaren Thomas Lövgren från 
Skärplinge.

Drygt 100 personer bevistade se-
minariet och avnjöt supén, som bägge 
hölls i f.d. livräddningsstationen, ett 
båthus där en gång i tiden under kust-
fiskets blomstring livräddningskryssaren 

Leufsta (sedermera Fågelsundet) vinter-
förvarades. Deltagarantalet begränsades 
av storleken på lokalen som fylldes till 
sista kvadratmeter. 

Som speciellt inbjuden gäst åter-
fanns Bengt-Olov Eriksson, kommun-
styrelsens ordförande i Tierp. Dessutom 
anlöpte Sjöräddningen från Gävle ham-
nen och förevisade sitt fartyg och dess 
uppgifter. Jag vill rikta ett stort tack till 
besättningen som hjälpte till att trans-
portera besökare ut till Björn.

Björndagen har dokumenterats av 
fotografen Anders Hallengren. Dels har 
han producerat en DVD som skänks till 
arrangörerna och dels har han redigerat 
ett 3 minuter långt inslag från utflykten 
till Björn. Det har under juli månad vid 
3 tillfällen visats i TV4.

Havet: I området är landhöjningen på-
taglig i och med att norra Uppland är 
låglänt och mycket flackt. När fyrklip-
pan för c:a 1000 år sedan bröt havsytan 
låg större delen av landskapet bara några 
meter över havet. Norduppland var vid 
tidpunkten en sankmark gynnsam för 
jakt och fiske.

Kvartärgeologiskt är landhöjningen 
en effekt av ett tidigare mer än kilo-
metertjockt islager. Efter avsmältningen 
hade för c:a 10 000 år sedan landskapet 
kring hållnäshalvön pressats c:a 200 me-
ter under havsytans nivå. Avrinningen 
från de norrländska älvarna gör sig på-
mind genom att vattnet vid Björn är 
bräckt med en salthalt av c:a 0,5 % att 
jämföra med 3 % utanför Bohuslän. Ifall 
inget utflöde skulle ske mot västerhavet 
genom Öresund och Bälten skulle vatt-
net från älvarna ge en årlig stegring av 
vattenståndet i Östersjön med ungefär 
1 meter. Som jämförelse är den årliga 
landhöjningen vid Björn c:a 5 mm.

Havet, stormarna och förlisningarna 

Under året har vi också typiska pe-
riodiska variationer av vattenståndet. 
Våren och försommaren präglas av en 
lufttrycksfördelning som är snarlikt hög-
tryckets vilket ger lågvatten. Omvända 
förhållanden ger högvatten i genomsnitt 
på hösten. Oavsett detta medför passe-
rande lågtryck och högtryck vindar som 
oavsett årstid innebär snabba men kort-
variga ändringar i havsytans nivå. 

Stormarna: Vindklimatet i farvattnen 
runt Björn är typiskt för den svenska ost-
kusten med syd- och sydvästvindar som 
de dominerande riktningarna. Drygt 20 
% av alla noteringar handlar sålunda om 
SW vind. Men sorterar man ut de hårda 
vindarna så blir bilden annorlunda; det är 
nordvindarna som då dominerar. Stormar 
(minst 25 m/s) inträffar i snitt 1,7 gånger 
per år och då är det uteslutande blåst 
mellan NW och NNE. De vindar som av-
ses är medelvind över 10 minuter medan 
enstaka vindstötar kallas byvind. SMHI 
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har under 1900-talet registrerat 116 till-
fällen med orkan (minst 34 m/s) i Sveri-
ge. Men i äldre indata blandas medel- och 
byvind, en tydlig separation av begreppen 
och påföljande tekniskt korrekt mätning, 
påbörjades först under 1980-talet. 

En meteorologisk tumregel utifrån 
detta är att det varje år förekommer två 
stormar någonstans längs kusten och 
varje decennium två orkaner d.v.s. 20 
orkaner per sekel. I statistiken för Björn 
förefaller orkan ha förekommit 5 gånger 
under 1900-talet.

Den stora urvädersdagen 28 januari 
1850 är det äldsta dokumenterade oväd-
ret i Sverige då närmare 100 svenskar 
omkom. Norduppland drabbades svårt 
och möjligen kan stormens skador ha 
drivit på fyrens byggnad 9 år senare.

Stormens lågtryck rörde sig i en 
klassisk bana (streckade linjen i figuren 
nedan) som i moden tid bl.a. stormarna 

Per och Gudrun också rört sig och dess-
förinnan oktoberorkanen 1967.

Förlisningarna: Ett otal mer eller min-
dre väl dokumenterade skeppsbrott har 
ägt rum vid Björn. s/s Lina byggs 1900 
i Oskarshamn och i en storm 1910 blir 
personalen på Björn vittnen till hur Lina 
bryts sönder. Ingen tror att någon om-
bord ska kunna överleva, men miraku-
löst kan alla räddas när vraket driver in 
på grundare vatten. Resterna av Lina lig-
ger strax under ytan bara några hundra 
meter ut från Fågelsundet. 

Om vi till Björn fogar området 
inom fyrens lysvidd så finns några min-
nesvärda förlisningar som alla berättar 
en dramatisk historia.

Argos grund 10 distansminuter E 
Björn har i alla tider lurat sjöfarare på 
grund. I SVT-dokumentären ”Vrakle-
tarna” från 2008 pekas bergklacken 

Urvädersdagen i dagens vädergrafik på TV4                                                   Bild: TV4
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ut som den svenska kustens mest för-
rädiska grund. Bara två månader efter 
Lina ränner Cedric upp på klippan och 
bara tre av 15 i besättningen överlever 
efter en färd i en vattenfylld livbåt som 
i 17 timmar driver i decemberstormen 
innan man strandar vid Ängskär norr 
om Öregrund. Cedric står upprätt och 
väl bevarad på c:a 40 meters djup några 
hundra meter från klippan. 

Allt större och modernare fartyg tar 
efterhand över. I gott väder felnavigerar 
norska m/s Delaware i juni 1928 med 
last av 7000 ton pappersmassa. Fartyget 
bryts itu på klippan och förskeppet sjun-
ker. Assuransbolaget säljer vraket till ett 
tyskt rederi som skickar upp en bogser-
båt som bärgar mid- och akterskepp till 
varv i Kiel. Där monteras ett nytt för-
skepp och på hösten 1929 sjösätts åter 
fartyget nu under namnet Thübingen. 
Under kriget går sedan fartyget med 
trupptransporter på Norska hamnar. Två 
veckor före krigsslutet siktas Thübingen 
utanför Läsö av ett engelskt bombplan 
och fartyget slutar sina dagar på botten 
av Kattegatt men med ett tidigare för-

Sonarbild på Cedric i vars ”ljudskugga” masterna tydligt framträder
Sonarbild: Sture Hultqvist

skepp vilandes vid Argos.
Kriget medförde en intensiv frakt av 

järnmalm från Luleå till tyska hamnar. 
27 juni 1940 går m/s Köln med 12000 
ton malm på Argos och bryts sönder men 
besättningen räddas. Vraket blir hängan-
de på klippan och ett drygt år senare i 
november brakar m/s Gerda Ferdinand 
upp på klippan och in i Köln. Gerda F. 
är ute i samma ärende som Köln d.v.s. 
malmtransport till den tyska krigsindu-
strin. Bägge de tyska fartygen blir häng-
ande som vrak innan en höststorm ett år 
senare trycker fartygen till botten.

I krigets slutskede 1945 förliser fin-
ska m/s Vesta i en januaristorm. Nödsig-
nalerna uppfattas av befälhavaren vid en 
postering i Öregrund som en samlings-
signal för en konvoj och ignoreras. 12 
sjömän drunknar söder om Argos. Den 
senaste förlisningen som bär sin egen 
historia är tragiken kring m/s Nedjan. 
Fartyget skall i januari 1954 göra sin sista 
resa från Norrsundet norr om Gävle till 
England och sedan tillbaka till Sverige 
för skrotning. Ett fartyg i uselt skick, ett 
stressat rederi och en tilltagande storm 
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är samverkande orsaker till att hela be-
sättningen om 17 man drunknar i Löv-
stabukten väster om Björn.

Dramatiken kring Nedjan har för-
stärkts av att radiokommunikationen 

mellan kommandobryggan och Härnö-
sands radio finns bevarad (kan läsas på 
nätet) samt att det tog 38 år innan Ned-
jan hittades.

Björns fyrplats - en lysande historia 
(saxat ur Dan Thunmans föredrag)

Dan Thunmans morfar Konrad Häggroth 
var fyrmästare på Björn under perioden 
1937-1945 och dessförinnan med sin 
familj verksam på Eggegrund där Dans 
mamma växte upp.

Björn är yngre än Eggegrunds fyr-
plats som etablerades på 1830-talet. 
Men i regionen hade då Örskär redan 
lyst sedan 1680-talet. De tre fyrplat-
serna ligger på en rät linje orienterad i 
WNW-ESE med Björn ganska exakt på 
linjens mittpunkt. Dan visade en kart-
bild av alla vrak från gången tid i närom-
rådet vid Björn. 

Mängden förlisningar av större och 
mindre fartyg gav redan på 1700-talet 
motiv för planering av en fyr på Björn. 
Den välkände arkitekten Carl Fredrik 
Adelcrantz ritade ett av förslagen till fyr. 
Detta visar ett torn av sten med trappa 
upp till en öppen koleld samt byggnad 
för bostad och kollager. Det blev då ing-
en fyr utan istället ett sjömärke som på 
1820-talet ersattes av en båk. 

Men planerna på fyr realiserades på 
1850-talet. Då uppfördes ett fristående 
fyrtorn och en timrad fyrbostad som 
också försågs med fyrlanternin på taket. 
Därigenom erhölls två ljuskällor och en 
fyrkaraktär som kunde skiljas från de 
närbelägna fyrplatserna. Bosättningen 
kompletterades med en matkällare samt 
ett uthus med en bagarstuga. Den sist-
nämnda var en stor tillgång för kvinnor-
na vars slit på en fyrplats också omfat-
tade bestyr med bakning och tvättning.

Under byggnationen var ett 15-tal ar-
betare sysselsatta vid fyren bl.a. 7 berg-
sprängare. Lotsverkets ombud på platsen 
Carl Fredrik Carlsson bodde i en egen 
koja medan arbetsstyrkan i övrigt hade 
sin logi i den gamla båken.

Arbetet genomfördes effektivt och 
budgeten kunde med marginal hållas. 
Den totala summan för att ta fyrplatsen 
i drift blev drygt 14 000 riksdaler. Nat-
ten mellan den 28 och 29 september 
1859 tändes dubbelfyrarna som snart 
kom att kallas björnögonen.

Det äldsta fotot från Björn är från 
1889 och visar förutom fyrarna det ka-
nonhus som några år tidigare byggts 
mellan fyrarna. Fyrpersonalens uppgift 
var också att i dimma signalera ljud till 
de sjöfarande. Första redskapet på Björn 
var en gonggong men på 1870-talet så 
anskaffades 3 kanoner som sköt ett skott 
var 15:e minut.

En av de mest omtalade  förlisning-
arna intill Björn var det finska fartyget 

Björns fyrplats 1889.
Källa: Sjöfartsverkets arkiv
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Hebe som 1895 blev vrak vid Björn och 
där besättningen såg ut att vara förlorad. 
Björns fyrmän var alla till åren komna 
och förmådde inte att undsätta fartyget 
men det gjorde däremot en ung kvinna 
vid namn Beda Alm. Hon tog sig an ut-
maningen och lyckades med bedriften 
att få en tross till haveristen. Därige-
nom kunde större delen av besättningen 
räddas. Den finska haveristen tillhörde 
formellt Ryssland och förutom en pen-
ningsumma från svenska lotsverket till 
fyrpersonalen så förärades Beda med en 
diamantring från den ryske tsaren. Om 
Beda Alm och hennes släkt och tidigare 
öden i samband med den ödesdigra jul-
ottan på Gräsö 1877 finns att läsa i ar-
tiklar skrivna av Mats Carlsson Lénart i 
Blänket 2008:2 och 2008:4.

Utifrån skeppsbrotten knöt Dan 
sedan an till dagens lokal och dess roll 
inom sjöräddningen där man 1912 fick 
en räddningskryssare stationerad i Få-
gelsundet. Den var i tjänst under ett 
halvsekel innan verksamheten lades ned 
när segelfartygen fasats ut och säkrare 
navigeringshjälpmedel införts.

1919 ersattes kanonerna på Björn av 
en mistlur, ”Björnkon” kallad. När hon 
råmade vid tjocka och dimma så hördes 
det ett par mil in över fastlandet.

Under 1920-talet infördes telefonin 
inom fyrväsendet vilket var en mycket 
efterlängtad resurs när det gällde att 
samordna sjöräddningsinsatserna. En an-
nan mycket uppskattad nymodighet på 
1920-talet var radion som gjorde att li-
vet på Björn och andra fyrplatser kändes 
en aning mindre isolerat.

Redan 1889-1890 ersattes dubbel-
fyren av en lanternin i ett torn i direkt 
anslutning till fyrvaktarhuset. Fyren 
släcktes under andra världskriget och 
fyrmästare Konrad Häggroth fick befä-
let över en grupp militärer som beman-

nade den signalstation som upprättades 
på Björn. Konrads fru Linnéa, som var 
utbildad lärarinna, tjänstgjorde i olika 
skolor på fastlandet (Hållnäs) fram till 
1945 då Konrad gick i pension. Därefter 
lämnade familjen Björn och flyttade till 
Singö. 1956 byggdes ett nytt fyrtorn av 
betong på Björn och 1968 avbemanna-
des fyrplatsen.

Slutord
Fyrseminariets bägge föredrag avhand-
lade alltså historik av skilda slag fram till 
mitten av 1900-talet och gav förhopp-
ningsvis åhörarna en uppdaterad bild av 
en liten del av ett annorlunda Sverige. 
Som Dan påpekade i sitt föredrag så 
kunde det mesta av det som hänt efter 
1945 mer utförligt redovisas på plats un-
der utflykten till Björn av Lennart och 
Anneli Jansson.

Fyrmästare Konrad Häggroth
Ur Dan Thunmans familjealbum


