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Vad händer vid Almas grund?
Ted Rapp

Almagrundet har under senare år alltid 
varit ett önskvärt mål vid mina båtturer ut 
på Östersjön. En tur ut till fyren vid vackert 
väder hör sommaren till. Det har hänt att jag 
legat med båten i nästan två timmar, i stiltje 
och stekande högsommarsol, på drift i fyrens 
närhet. Tankar kommer smygande med frågor 
och funderingar om hur fyren kommit dit, 
hur ser det ut inuti, har någon bott där? Men 
fyren står där tyst och stum utan att svara och 
tankarna byts snart ut mot fikasuget och längtan 
efter ett dopp i det svalkande spegelblanka 
vattnet. Av ren slump kom det sig att inköpet 
av ett nytt sjökort skulle leda till att jag  
långt senare fick svar på mina frågor.

Almagrundet är en fyr, i Stockholms 
skärgård, som står c:a tio distans sydost 
om Sandhamn. Drygt två distans väster 
om fyren ligger en stor uppgrundning 
som heter Almas grund. På Wikipedia, 
Internet, står det att namnet kommer 
från ett fartyg som hette Alma som 
fick grundkänning på platsen. En roli-
gare beskrivning av hur namnet kom 
till, tycker jag, framförde Gits Olsson 
1964. I tidningen Se, nr 32, skrev han 
ett Kåseri med rubriken ”Vem döpte de 
tiotusen öarna?” Följande kan läsas om 
Almagrundet.

Alma ja, Vem var hon? Jag menar 
den Alma som gav namn åt Almagrun-
det och Almas grund. Jag har ofta tänkt 
på det fruntimret och tänkt på henne 
med medkänsla. För Almagrundet ligger 
så långt ut till havs, att det är knappt att 
svenska pengar gäller. Vad hade Alma 
där att göra? Numera är det platsen för 
en fyr som man måste hitta om man ska 

in till Sandhamn och Stockholm. Det är 
där Gotlandruntseglarna sätter in spur-
ten inför målet i Sandhamn. Det är där 
som svenska pressbåtar möter Krusse för 
att om möjligt hinna ta några bilder innan 
de blir rammade av poliskryssarna.

Som, sagt, vad hade ett ärbart frun-
timmer på detta grund att göra? Var 
Alma en fönsterputserska som skickats 
ut för att blanka linserna på fyrskep-
pet? Eller var Alma en skuta som gick på 
grund just här? ”Saken tarvar en utred-
ning” ansåg Gits Olsson. 

Jag kan ju misstänka att Gits Olsson 
redan visste svaret. Men hur kom det sig 
då att jag började ut och Googla på nätet 
för att få svar på mina funderingar om 
Almagrundet?

På hösten 2009 slank jag in på 
Nautiska Magasinet vid Slussen efter en 
promenad genom Gamla Stan i Stock-
holm. Jag var ute efter ett översiktskort 
över Stockholms skärgård och Ålands-
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hav för att underlätta navigeringen vid 
kommande båtturer. GPS i all ära men 
det kan vara svårt att få en bra översikt 
över större områden med felnavigering 
till följd. Jag hittade till min lycka ett 
helt nyutgivet sjökort som skulle börja 
gälla 1 januari 2010 och var uppdate-
rat till och med oktober 2009. Nöjd 
och belåten åkte jag hem och sjökortet 
hamnade bland resterande båtprylar 
som låg undanstuvade för vintern.

Ett sjökort visade vägen
Inte förrän ett och ett halvt år senare 
kom den avgörande upptäckten. Jag satt 
och bläddrade i mitt gamla båtsport-
kort från 2006 och fick upp sidan med 
Almagrundet. Fyren ligger längst ner 
i högerhörnet på sjökortet och jag tog 
fram mitt översiktskort från 2010 för 
att få en bättre överblick. Det var då jag 
gjorde upptäckten som triggade min ny-
fikenhet på allvar. Fyrens karaktär och 
sektorering är olika på sjökorten! Kan 
det vara fel i översiktskortet eller har fy-
ren byggts om och i så fall varför?

Hur skulle jag få svar? Jag började 
Googla på Almagrundet och fick hur 
många träffar som helst. Mycket hand-
lade om segeltävlingen Gotlandrunt, 
men det var även en hel del om häst-
kapplöpning! Men en träff väckte mitt 
intresse. Det var en C-uppsats skriven 

av Jens Häggstål 2006 från Tekniska 
universitetet i Luleå. Uppsatsen heter 
”Produktion av fyrar i Jävre-Sandholmen, 
åren 1957-1987”. Det visade sig vara 
här, i Jävre-Sandholmen, som fyren vid 
Almas Grund föddes. 

I uppsatsen kunde jag läsa om hur 
projektering och produktion av fyren 
gick till, hur den i låg fart bogserades, fly-
tandes, ända från Piteå till Almas Grund 
och hur den slutligen sänktes på plats. 

I Jävre-Sandholmen producerades 
27 st  fyrar i betong mellan åren 1957 
och 1987. Dessa fyrar står nu längs kus-
terna i vårt avlånga land från Larsgrund 
utanför Luleå till Dynabrott på västkus-
ten, nästan uppe vid norska gränsen.

Uppsatsen baseras även på muntliga 
intervjuer med personer som deltagit 
under projektering och produktion.

Det sistnämnda gav mig uppslaget 
att kontakta Sjöfartsverket och efter att 
ha talat och mejlat med ett antal mycket 
tillmötesgående personer fick jag svar på 
många av mina frågor, foton, ritningar 
och en insikt i hur systemet med Ufs, 
Underrättelser för sjöfarande, fungerar. 

Jag fick även tipset om en bok i äm-
net. ”Fyrar och fyrfolk” skriven av Lars 
Malmquist, verksam vid Sjöfartsverket, 
utgiven 1994. 

Än en gång visar sig Internets för-
träfflighet när jag lyckas få tag på ett 
välbevarat exemplar av boken från ett 
Internetantikvariat. När boken anlände 
visade det sig vara en riktig lyckträff. I 
boken beskrivs teknikutvecklingen inom 
fyrområdet och merparten behandlar 
betongfyrar under den tidsperiod som 
jag är intresserad av, från mitten av 50-
talet och framåt. Eftersom jag är tekni-
ker och tidigare varit yrkesverksam som 
konstruktör, med inriktning på betong, 
så blev jag eld och lågor och sträckläste 
boken!

En 
havsörn 
går in för 
landning. 
En mäktig 
syn.



3Svenska Fyrsällskapet Blänket 2012:2

Sektionsritning som visar fyren i genomskärning.
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Fyren vid Almagrundet är en kassunfyr 
av teleskopmodell. Metoden uppfanns 
av Robert Gellerstad, chef på Kungliga 
Sjöfartsstyrelsens fyrbyggnadskontor, 
som tog patent på sin idé 1957.

 Metoden innebär att fyren i princip 
kan färdigställas och utrustas vid bygg-
platsen innan den bogseras ut till slut-
destinationen. Själva fyrtornet är gjutet 
nedsänkt i bottenkassunen och efter det 
att kassunen sänkts på plats där fyren 
ska stå hissas fyrtornet upp med hjälp av 
inströmmande vatten i bottenkassunen 
och domkrafter. Fyrtornet gjuts därefter 
fast i sitt slutliga läge. Almagrundet stod 
färdig på plats 1964 och den helautoma-
tiska fyren tändes vid årsskiftet 64/65. 

Almagrundets fyr konstruerades och 
ritades under åren 1962 – 1963. Flera av 
de ritningar jag fått kopior på är granska-
de och signerade av Robert Gellerstad. 
Det känns märkligt att sitta och bläddra 
i ritningar från mitt eget födelseår! 

En armeringsritning, upprättad på 
Vattenbyggnadsbyrån, vittnar om de 
tusentals ton armering som måste ligga 
inbäddad i fyrens betongstomme, vilket 
krävt en omfattande arbetsinsats av yr-
kesarbetarna. Ritningen är en fröjd för 
en konstruktörs ögon, handritad och med 

intressant detaljinformation, men det är 
nog bäst att jag släpper det ämnet nu.

En sektionsritning som jag fått från 
Sjöfartsverket visar att det i Almagrun-
dets fyr finns nio stycken invändiga plan. 
De två första är avsedda för dieselgene-
ratorerna, två stycken på nedersta planet 
och en på nästa våning. 

I boken ”Fyrar och fyrfolk” går att läsa 
att det var dieselgeneratorerna som använ-
des för att förse fyren med ström. Enligt 
uppgift från driftspersonal på Sjöfartsver-
ket så har fyren i första hand försetts med 
ström via en högspänningskabel från fyren 
Revengegrundet. Dieselgeneratorerna har 
endast använts som reservkraft.

På plan tre står oljetankarna, 18 m3, 
avsedda för generatorernas bränsle. 

Plan fyra är entrén in till fyren och 
där finns en verkstad med verktyg, re-
servdelar och arbetsbänk. 

Plan fem består av två övernatt-
ningsrum med en våningssäng i varde-
ra. De är även möblerade med ett litet 
skrivbord och en stol. Fyren har aldrig 
varit permanent bemannad men en och 
annan besökare har enligt uppgift till-
bringat natten i dess inre. 

Ytterligare en trappa upp är utrym-
met fyllt med mistapparatur, två tyfon-

Övernattningshytt med våningssäng och  
skrivplats. Finns två stycken på plan 5. 

Foto: Sjöfartsverket

Pentryt på plan 7. Ser inte ut som om det 
används så flitigt.

Foto: Sjöfartsverket
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Planritning, upprättad år 1962, föreställande plan 7 med pentry, toalett 
och trappan som löper upp och ner i fyren.
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aggregat, kompressorer och två stora 
tankar avsedda för komprimerad luft till 
tyfonerna. 

På plan sju finns ett litet pentry och 
toalett. Det gulnade hushållspappret i 
sin hållare vittnar om att pentryt är spar-
samt använt på senare år. 

Plan åtta är avsett för elapparatur. 
Där står två induktionsregulatorer. In-
duktionsregulatorns uppgift är att i tur 
och ordning sätta de olika lampgrupper-
na under spänning för att skapa fyrens 
karaktär.

Slutligen är vi uppe på plan nio där 
det viktigaste finns, Fyrljusen! 

Fyrljuset består av 144 st strålkastare, 
sealed beam lampor, monterade på enkla 
rörställningar. Hälften av lamporna är 
reservlampor. När ett visst antal lampor 
gått sönder växlade fyren med automa-
tik över till reservsystemet. Lamporna är 
riktade ut genom åtta stycken rektangu-
lära fönster symetriskt placerade runt 

om fyrtornet. Sektorerna erhålls genom 
montaget, inriktning, och avskärmning 
av de olika lamporna. Framför en del av 
lamporna monteras färgfilter för att er-
hålla rött eller grönt sken. Denna typ av 
fyr kallas Spaltsektorfyr.

Taket på fyren fungerar som helikop-
terplattform och är omgärdat av ett skydds-
nät. Monterat på nätet sitter två signallam-
por, en röd och en grön, troligtvis avsedda 
för signalering vid helikopterinflygning.

Men vad har hänt i nutid? 
En fyr i ytterskärgården är naturligtvis 
en ypperlig plats för att inhämta vä-
derdata. I ett faktablad från SMHI, NR 
46-2010 Vågor i svenska hav, framgår att 
mätningar av våghöjd har utförts vid ett 
antal fyrar. Almagrundet är en av dem 
och mätningar utfördes mellan 1978 
och 2003. Den 14 januari 1984 upp-
mättes en våghöjd av 12,8 m! Men tek-
nikutvecklingen har medfört att bättre 
utrustning tagits fram och mätningarna 
kan nu med fördel utföras med så kalla-
de vågbojar. Data skickas via satellit. Bo-
jarna ger en större flexibilitet eftersom 
mätning kan utföras i princip var man 
vill, varvid fyrarna spelat ut sin roll.

Sealed beam strålkastare monterade på en 
enkel rörställning.    

Foto: Christer Wolinder, Sjöfartsverket 

Signallampor uppe vid helikopterplattan.
Foto: Sjöfartsverket
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Fyrljuset
Almagrundets sektorering har mycket 
riktigt ändrats. Troligen beror detta in-
direkt på någon form av skada på hög-
spänningsskabeln från Revengegrundet 
som fram till hösten 2008 försedde fy-
ren och dess fyrljus med ström. Kabeln 
”kapades” och sealed beam lampornas 
tid gick till sin ände. Istället används nu 
en fyrlykta med led-lampor av fabrikat 
Sabik modell LED 350. 

Lyktan monterades på ytterkanten 
av helikopterplattformen. Bytet till led-
lampa har medfört en minskad lysvidd 
från tidigare 19 distans till nuvarande 13 
distans. Strömförsörjningen sker med en 
solpanel som även den är monterad uppe 
på helikopterplattformen. 

Bytet av ljuskälla ger naturligtvis en 
kostnadsbesparing. En 36 Watts lampa 
istället för 72 st på 200 Watt per styck. 
Detta medför en avsevärt lägre energi-
förbrukning men för mig känns det lite 
som att beröva ett slagskepp alla sina 

gjutjärnskanoner och ersätta dem med 
luftgevär.

På grund av att tidigare sektorering 
inte är möjlig att erhålla med nuvarande 
led-lykta så har skenet ändrats från WRG 
till WR (045-R-225-W045),vilket med-
för vitt sken mot havet och rött in mot 
Sandhamn. Även fyrens karaktär har 
ändrats från LFl(3) 30s till Fl(4) 12s.

Fyren har ett närskyddsljus. Det 
har tidigare erhållits med åtta stycken 
strålkastare monterade  på räcket under 
helikopterplattformen. Strålkastarna är 
nedåtriktade med uppgift att belysa fa-
saden. Denna belysning har nu ersatts av 
ett ”midjebälte” av vertikalt monterade 
lysrör runt fyren. Lysvidden är två dis-
tans med ett fast lysande rött sken. 

Isskydd
Under 2010 monterades ett nytt isskydd 
runt fyren. Isskyddet består av en tjock 
plåt runt den del av fyren som befinner 
sig i vattenlinjen. En plåt sattes på plats 

Tyfon

RaconSolpanel

Dimdetektor

Havsörn

Ståltrappa ner
till fyren

Fyrlykta
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redan när fyren byggdes men den ur-
sprungliga är borta sedan länge. 

När jag var ute vid fyren somma-
ren 2009 var det omfattande skador på 
betongytan. Stora sjok av betong hade 
lossnat och jag kunde se frilagd rostig ar-
mering. Plåten är avsedd att hindra isen 
från att skada betongen, men en sekun-
där effekt av montaget är ett ökat skydd 
mot armeringskorrosion. 

Skvalpzonen är det känsligaste om-
rådet när det gäller armeringskorrosion. 
En fri betongyta utan plåtbeklädnad 
fuktas upp och torkas ut cykliskt, vilket 
ger en transport av salt in i betongen. 
När saltfronten når armeringen börjar 
den att korrodera. Korrosionsproduk-
terna expanderar och betongskiktet, 
täckskiktet, utanpå armeringen riskerar 
att sprängas bort. 

Den nya plåten som nu har mon-
terats utformades så att det blev ett 
mellanrum på en decimeter mellan den 
gamla betongen och plåten. När plåten 
var på plats göts mellanrummet igen 
med ny betong. Detta medför således 
ett ökat täckskikt med en decimeter vil-
ket förlänger konstruktionens livslängd. 
Ursprungligt täckskikt när fyren byggdes 
var 30 mm. I samband, troligen, med 
detta arbete kapades och avlägsnades 3 
av de 4 järnpollarna placerade runt fy-
ren, av någon anledning?   

Utflykt till fyren
Med så mycket ny kunskap var jag bara 
tvungen att göra en tur ut till fyren igen. 
På eftermiddagen den 9 september 2011 
stävade jag ut från Ingarö med sikte på 
Almagrundet. Jag ankrade upp i en vik 
på östra sidan av Bullerön för att förbe-
reda mig för kvällens övningar. Jag fäste 
en tom vattendunk i ankarlinan c:a en 
meter bakom akterspegeln, fäste ankarli-
nan iland med en bergkil, ställde en liten 

led-lykta iland vid fören, kontrollerade 
min handhållna hallogenstrålkastare och 
såg till att det fanns batterier i kameran.

Nu var det bara att invänta mörk-
ret. Jag åt en god middag i skymningen 
och såg så småningom hur Almagrundet 
började blinka och konstaterade nöjt att 
karaktären stämmer, fyra blink med 12 
sekunders intervall. Dags att ge sig av! 
Jag tände led-lampan iland, lossade för-
töjningarna och gled iväg. Jag knappade 
in Almagrundet på GPS:en och kunde 
avläsa riktning ostsydost och avstånd nio 
distans till målet på displayen. 

Två distans från fyren började jag 
koncentrera mig för att se närskyddslju-
set men kunde inte se något. Väl framme 
kunde jag besviket konstatera att det var 
ur funktion. Att fotografera var helt me-
ningslöst med den kamera jag hade med 
mig och att borda fyren var helt uteslu-
tet i mörker och sjöhävning så jag vände 
tillbaks mot min hamn på Bullerön. 

Det var tur att jag förberett land-
ningen. Att bedöma avståndet är svårt 
när det är mörkt och noggrannheten på 
GPS:en räcker inte till för en nattland-
ning i en liten grund vik. Det kändes 
skönt när jag såg det svaga ljusskenet 
iland från LED-lampan. Jag tände ha-
logenlampan vars sken plötsligt fångade 

Ett nytt isskydd är monterat och fast-
gjutet.



9Svenska Fyrsällskapet Blänket 2012:2

upp vattendunken som guppade i den 
lätta sjögången. Jag närmade mig för-
siktigt i låg fart för att inte komma för 
nära land och lyckades få tag i ankarli-
nan utan någon incident. Båten låg snart 
tryggt i hamn för natten. Mycket besvär 
med klen utdelning, minst sagt!

Nästa dag satt jag på stranden och 
slickade mina sår. Nattens tur hade inte 
fallit ut enligt plan. Jag bestämde mig för 
att ligga kvar och sola och bada under 
dagen, stanna över natten och göra en ny 
tur ut till fyren i gryningen.

Min iPhone ringde ilsket klockan 
05:00. Det var helt kolsvart ute men när 
jag glipade på kapellet såg jag en svag 
ljusstrimma i öster och Almagrundets 
blinkande sken. På 30 minuter var jag 
fullt påklädd, förtöjningarna lossade och 
ankaret uppe. I svag sjöhävning stävade 
jag ut mot Almagrundet i soluppgången. 
Det blev ett makalöst skådespel med fan-
tastiska färgvariationer i horisonten. Fy-
ren såg ut att stå i lågor.  Fyrlyktan slock-
nade 06:25 men innan dess hann jag ta 
ett antal fotografier med blinkande ljus i 
soluppgång. 

En Havsörn landade majestätiskt på 
helikopterplattformens skyddsnät. Und-
rar om han hade fått grönt ljus? Havsör-
nen gled iväg när han tyckte jag blev för 
närgången, men kom hela tiden tillbaks 
och gjorde den ena tjusiga landningen 
efter den andra. 

Jag lyckades ta några riktigt hyf-
sade foton på fyrlyktan och solpanelen 
nedifrån båten. Därefter lade jag undan 
kameran, slog av motorn och intog min 
frukost drivandes i den behagliga dy-
ningen. Även fast jag vet att det är sant 
så känns det otroligt att denna kolloss 
har förflyttats från Piteå ända hit till Al-
mas Grund, flytandes! Jag avslutar min 
frukost, vinkar till fyren och Havsörnen 
och sätter kurs tillbaks till Ingarö.

Vem vet vad som händer i fram-
tiden vid Almas grund?

Sjöfartsverket har för avsikt att avsluta 
sitt arbete på Almagrundet under 2012. 
Fyren ska tömmas på inredning och den 
tekniska utrustning som inte behövs för 
nuvarande drift. En del av utrustningen, 
som till exempel dieselgeneratorerna, 
kommer troligen att säljas medan inred-
ning och annat slängs och skrotas. 

Vissa saker kan vara användbara som 
reservdelar till andra fyrar. Induktions-
regulatorerna skulle kanske kunna vara 
användbara till de fyrar som fortfarande 
har sealed beam lampor som ljuskälla. 
Det finns lyckligtvis inga planer idag på 
att släcka fyren så förhoppningsvis kom-
mer den sprida sitt sken över Östersjön 
under lång tid framöver.

Själv har jag för avsikt att åter-
komma! Dels för att kontrollera att när-
skyddsljuset reparerats, men mest för att 
njuta av hav och horisont i sällskap med 
en fyr som numera känns som en jämn-
årig gammal kompis.

Frukost vid Almagrundet!!


