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Studiebesök hos Sabik
Tommy Asplund (text) & Ulf Schloss (foto)

I Borgå, 5 mil öster om Helsingfors finns företaget Sabik, en modern 
tillverkare av fyrutrustning. Företagets historia går tillbaka ett antal 
decennier med en verksamhet som började i blygsam skala, och som 
med tiden har utvecklats till att bli en av världens ledande tillverkare 
på området.

I mars arrangerade Stockholms program-
kommité en studieresa till Sabik. Syftet 
med resan var att få en bättre inblick i 
modern navigationsteknik på fyrområ-
det. 

Avresedagen, 16 mars var en vår-
dag med blygsamma men efterlängtade 
plusgrader med tanke på den tidigare 
vinterns köldgrepp. Vi var sju medlem-
mar som klev ombord på Silja Serenade, 
som är ett av de större kryssningsfar-
tygen på Östersjön. Hon är 203 meter 
lång med ett djupgående på 7 meter och 
trafikerar tillsammans med sitt systerfar-

tyg Silja Symphony rutten Stockholm 
– Helsingfors. Broadwayinfluerade pia-
notoner mötte oss när vi gick ombord. 
Efter att vi lämnat bagaget i våra hytter 
var det dags för en rundtur ombord. Kl 
17:00 börjar vi långsamt röra oss ut ur 
hamnen och genom Lilla Värtan med 
det  karaktäristiska skrapande ljudet av 
is längs skrovsidorna.

Klockan började närma sig åtta, 
och det var dags för middag i bufféres-
taurangen. Sill, strömming och annan 
given proviant för sjön mötte intet 
motstånd. 

Liten utställning av Sabiks fyrlyktor. 
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Vid niotiden närmade vi oss fyrarna 
Tjärven och Söderarm, den förstnämnda 
är för övrigt sedan ombyggnaden 2008 
bestyckad med en 350 mm LED-fyr-
lykta från Sabik. Inte helt oväntat var 
några i sällskapet inte främmande för att 
avbryta ätandet för ett par snabba snap-
shots på soldäck. Efter smörgårdsbordet 
fortsatte sedan kvällen i goda fyrvänners 
sällskap.

Helsingfors - Gråhara fyr
Vädret följande morgon var klart, kallt 
och det gavs många fototillfällen från 
däck i ottan med början på Helsingfors 
angöringsfyr, en 25 meter hög röd-vit 
kassunfyr byggd 1959.

Därefter, som en av de första öarna 
i Helsingfors inlopp passerade vi Gråha-
ras karaktäristiska fyr- och lotsstation på 
babords hand. Själva fyren består av ett 
rött gjutjärnstorn med ett vitt bälte på 
en mycket bastant granitsockel. Det lär 
ha funnits båk på ön redan på 1500-ta-
let och det dröjde till 1883 innan fyren 
kunde tändas för första gången. I lan-

terninen sitter fortfarande originalopti-
ken i form av en fransk trumlins av 2:a 
ordningen. För några år sedan fick fyren 
ett nytt, mer klassiskt utseende då lan-
terninen byggdes om till ett utseende 
mer liknande den första lanterninen av 
fransk typ.

Sveaborg - Suomenlinna
Nästa stora sevärdhet efter farleden 
mot Helsingfors är Sveaborg, (Suomen-
linna) som med sin berömda fästning 
är en av Helsingfors stora sevärdheter 
som minner om både svenskt och ryskt 
styre. Ön passeras i en lov på väg in mot 
Helsingfors och högst uppe på ön tro-
nar den pampiga före detta ortodoxa 
garnisionskyrkan som efter Finlands 
självständighet år 1919 byggdes om till 
mer Lutherska drag. Ett antal år efter 
ombyggnationen fick den den för kyr-
kor så ovanliga påbyggnaden i form av 
en fyr! Kyrkan ligger nämligen i ens med 
Gråhara i 007° och har fungerat som 
sjömärke långt innan fyren tändes - man 
gick fri från alla grund genom att hålla 

Helsingfors angöringsfyr i det istäckta vinterlandskapet.  
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den stora lökkupolen över ens med fy-
ren, och innan dess tillkomst, båken på 
Gråhara i söder.

 Inom den för våra breddgrader spe-
ciella fågelburlanterninen som kröner 
kyrkan fanns en av AGA levererad ro-
terande fyrlins av tredje ordningen. Den 
utformades för att även fungera som 
flygfyr med bullseye-prismor som spred 
ljuset även uppåt, mot skyn. Den gamla 
linsen har blivit ersatt av en mindre mo-
dell, och den ursprungliga linsen finns 
bevarad på Dalénmusem i Stenstorp.

För den som vill veta mer om Grå-
hara och Sveaborg finns en 12 minuter 
lång videosekvens på Vetamix hemsida: 
http://vetamix.net/node/3492.

Väl i land på Olympiaterminalen i 
Helsingfors möter den förbeställda taxin 
upp. Färden går mot Borgå och på väg 
genom Helsingfors passerar vi bl.a. det 
gamla fyrskeppet Relandersgrund som 
hade sin plats i inloppet till sjöfartssta-
den Raumo, på ungefär samma bredd-
grad som fyrön Storjungfrun i Hälsing-
land. Idag tjänstgör fyrskeppet som kafé 

och ligger tryggt invid kaj.
Borgå
Borgå är en av Finlands äldsta städer. 
Staden, med sina 49.000 innevånare 
har anor från 1200-talet och är möjli-
gen uppbyggd kring en vikingaborg. En 
tredjedel av befolkningen är tvåspråkig. 
I inloppet till Borgå finns den mycket 
vackra fyren Söderskär, ett 40 meter 
högt gulrappat fyrtorn som tändes 1862. 
Idag finns goda möjligheter att besöka 
och bo över på ön, som är i privat ägo. 

Sabik
När vi anländer välkomnas vi av Sabiks 
VD, Lars Mansner. I konferensrummet får 
vi en presentation av företaget av mark-
nadschefen Jens Berg. Rummet pryds av 
många av företagets produkter, allt från 
fyrlyktor, ljudsändare, bojar och fasad-
belysningssystem. Det framgår att man 
arbetar innovativt på företaget. På ett 
bildspel får vi se varierande fyrinstallatio-
ner över världen, från sandpinade pirljus i 
Kuwait till marina hinderljus på nedlagda 

Gråhara fyr.
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oljeplattformspyloner i Nordsjön.
Efter presentationen får vi en visning 
runt i fabriken. Vi tittar på deras pro-
duktion och en iögonfallande detalj är 
den ljustunnel där samtliga lyktor som 
passerar genom produktionen testas och 
godkänns innan vidare leverans.

Vid 16-tiden tar taxin oss tillbaka 
till Helsingfors och Olympiaterminalen. 
I Bon Vivant-restaurangen ombord intas 
middag. Senare på kvällen är vi ett gäng 
som spanar efter Bengtskärs svepande 
blänk efter natthimlen, det mäktiga 46 
meter höga granittornet syns tydligt vid 
horisonten. Även Bengtskär är öppet för 

allmänheten och är en fyrplats med en 
mycket spektakulär historia.

Resan till Sabik var mycket givande 
där vi fyrentusiaster fick en större in-
blick i hur dagens, och framtidens fyrut-
rustning fungerar, inte minst vad gäller 
LED-tekniken.

I nästa nummer av Blänket kommer Rolf 
Bäckström, pensionerad chef för finska 
Sjöfartsverkets säkerhetsanordningar i en 
artikelserie att berätta mer om Sabik och 
dess historia.

Helsingfors garnisonskyrka med en fyrlanternin i toppen.  


