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Fyrbesök på Yttre Hebriderna och i Skottland
Esbjörn Hillberg

Under drygt 2 veckor i juni före midsommar körde 
Ulla och jag runt på Yttre Hebriderna och därefter 
längs större delen av Skottlands kuster. Det är all-
tid lika fascinerande att jämföra olika länder och 
deras fyrar/fyrhistoria. När man besöker fyrar så 
upptäcker man samtidigt många andra intressanta 
saker så en fyrresa är mycket berikande om man 
är flexibel.

Ardnamurchan

Den första fyren vi kom till var en 
nostalgitripp då vi besökte fyren Ard-
namurchan (www.nlb.org.uk). Den är 
belägen på den mest västliga udden på 
det skotska fastlandet. Som nästan alla 
andra fyrar i Skottland är den byggd av 
en i de 5 generationerna fyrbyggarna 
Stevenson, i detta fall Alan Stevenson 
(1807-1865). År 1989 då jag bodde i 
London försökte jag faktiskt köpa denna 
fyrplats för Northern Lighthouse Board 
(skotska sjöfartsverket) skulle sälja den. 
Alla trodde att jag var tokig och frågade 
vad jag skulle använda den till. Mitt svar 
var att det behövde jag inte veta då jag 
inte ägde den. Nu visade det sig att jag 
hade lagt det näst högsta budet och det 
överlägset högsta budet kom från en 
mångmillionär som sedan ägde fyren 
under c:a 15 år innan den lokala kom-
munen tog över den och gjorde den till 
besökscenter. Så här i efterhand insåg jag 
nog att det kanske var bra att jag inte 
lyckades köpa den även om det är otro-
ligt vackert där ute på de yttersta klip-
porna innan Atlanten börjar.

Sedan efter några dagar åkte vi drygt 
5 timmar med en bilfärja från Oban 

rätt västerut ut till den sydligaste sta-
den, Castlebay, på Yttre Hebriderna och 
körde norrut över alla öar, åkte olika 
bilfärjor mellan öarna och besökte en 
massa härliga intressanta platser samt 3 
Stevensonfyrar (Butt of Lewis, Tiumpan 
Head och Arnish Point) på den nordli-
gaste ön. Tyvärr kommer man inte ut till 
resterande större fyrar på Yttre Hebri-
derna utan att delta i långa båtutflykter.

Butt of Lewis
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Under en kväll i Stornoway (staden längst 
norrut) såg vi på TV när man i London 
firade att den engelska drottningen Elisa-
beth hade varit regent under 60 år. Ett in-
slag var en båtparad på Themsen. Först i 
denna båtparad gick fartyg nr 1 från Trini-
ty House (engelska sjöfartsverket, www.
trinityhouse.co.uk) som det alltid gör när 
det är en kunglig sjöparad av något slag. 
Ombord på detta fartyg befann sig na-
turligtvis prinsessan Anne som är Mas-
ter (styrelseordförande) i Trinity House. 
Hon efterträdde år 2011 sin far prins 
Philip, som hade varit Master i Trinity 
House under många år. Prinsessan Anne 
är som sin fader synnerligen intresserad 
av fyrar. Hon är även högste beskyddare 
(Patron) och styrelseledamot i skotska 
Northern Lighthouse Board. Hon är 
dessutom beskyddare av något lokalt 
engelskt fyrsällskap. Allt maritimt, fyrar 
och fyrväsendet i England är alltså högt 
förankrat. Det hade väl varit snyggt om 
någon från det svenska kungahuset hade 
varit beskyddare av våra svenska fyrar.

Så tog vi den norra färjan (drygt 3 
timmar) från Yttre Hebriderna till Ulla-
pool på skotska fastlandet. Sedan körde 
vi upp till den norra kusten, följde den 
österut och därefter söderut efter ost-
kusten ner till Edinburgh. På vägen be-
sökte vi flera slott men naturligtvis även 
alla större gamla Stevensonfyrar (drygt 
20) samt drygt 10 mindre hamnfyrar. 

I Skottland har man tyvärr sålt ut och 
fortsätter att sälja ut många fyrplatsbo-
städer och även vissa större fyrar. De 
flesta fyrarna ägs dock fortfarande av 
NLB och fortsätter att lysa. Man har 
dock bytt ut många gamla fina linser 
och ersatt dem med sealed-beam lam-
por eller lysdioder. Flera av de gamla 
unika linserna finns numera på museer. 
För närvarande är bl.a. följande fyrplat-
ser till salu: Tod Head, Covesea Skerries, 
Strathy Point och Girdle Ness. Budtiden 
gick ut i september men ev. info finns 
på www.nlb.org.uk/AboutUs/Property/
Property-For-Sale/. 

När vi kom till fyrplatsen Buchan Ness 
var även prinsessan Anne där på inofficiell 
inspektion av fyren. Man kan numera hyra 

Tod Head Girdle Ness

Covesea Skerries
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rum och en lägenhet på denna fyrplats 
(www.buchannesslighthouseholidays.
co.uk).

Förutom alla fyrbesök gjorde vi ett, 
sedan många år mycket efterlängtat, be-
sök på ett par unika fyrmuseum. Det för-
sta heter Museum of Scottish Lighthouses 
(www.lighthousemuseum.org.uk) i fyren/
slottet Kinnaird Head i staden Fraserburgh. 
Samlingarna i detta museum är enorma. 
Jag har aldrig någonsin sett en sådan 
samling av olika fantastiska Chance 
Brothers linser men så deltog även Ste-
vensons i utvecklingen av och föreslog 
många förbättringar på de engelsktillver-
kade linserna. Museet innehåller natur-
ligtvis också mycket annan fyrutrustning 
så jag rekommenderar varmt ett eller 
flera besök.

Det andra fyrmuseet heter Signal 
Tower Museum (www.angus.gov.uk/history/
museums/signaltower/default.htm) och 

Fyrmuseet på Kinnaird Head Chance Brothers linser

finns i staden Arbroath. Signaltornet är 
den plats från vilken man hade signale-
ringskontakt med den legendariska fyren 
Bell Rock när den uppfördes (1807-
1811) på några klippor i havet c:a 15nm 
utanför Arbroath av Robert Stevenson 
(1772-1850). Ingen fyr i Skottland är så 
känd och 2011 firades fyrens 150 år un-
der stor pompa. Utställningen redovisar 
hela den mycket intressanta historien om 
Skottlands kanske mest omtalade fyr, Bell 
Rock. Även detta lärorika museum måste 
man besöka om man har tillfälle.

Signal Tower Museum i Arbroath Arbroath
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Efter alla fyrar och museibesök avslutade 
vi vår resa med att spendera några dagar i 
Edinburgh där vi besökte Northern Light-
house Boards gamla fina huvudkontor 
där bl.a. alla blomlådor framför fönstren 
har en vacker plakett med en fyr på. Inte 
dåligt va? Det finns även fyrmonogram på 
deras stolar, en fantastisk samling av Ste-
vensonböcker, vackra tavlor, m.m..

I Edinburgh finns även National 
museum of Scotland vilket också inrym-
mer flera linser och annan fyrutrustning 
samt skotsk fyrhistoria. Den sjöfarts-
intresserade måste även besöka HMY 
Britannia som sedan 1997, då den togs 
ur service, är ett museum där allt inkl 
en Rolls Royce är kvar ombord. Detta 

fartyg hade c:a 270 mans besättning och 
dess skeppare var en amiral!

Snacka om sjöfartstraditioner, fyrar, 
fyrhistoria, kungliga ordförande i sjöfarts-
verk och ett lands stolthet över sin mari-
tima historia. Storbritannien är nog helt 
unikt och ibland kan man bli lite avund-
sjuk samtidigt som man måste beundra 
dessa traditioner. Jag tror att allt detta 
höjer statusen för landets fyrar.

Jag skulle kunna skriva mycket mer 
om denna resa och visa mängder av bil-
der men Blänket skall även innehålla en 
massa andra intressanta saker. Ring mig 
gärna om du vill ha idéer om vilka fyr-
resor du kan göra i olika länder för jag 
kanske kan hjälpa dig.

Tarbart Ness Duncansby Head

Varje blomsterlåda har sin egen fyr liksom varje stol har sitt eget fyrmonogram.


