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Häradskärs fyr och fyrplats 150 år
Kristina och Hans Rutberg

Svenska Fyrsällskapet har sedan drygt 
10 år tillbaka uppmärksammat fyrar och 
fyrplatser som fyller jämna 50 år. Vid en 
liten ceremoni på platsen monterar vi på 
fyrens dörr en minnesplakett i rostfritt stål 
på vilken fyrens historia är ingraverad. På 
plaketten står också att läsa: Häradskär 
fyr och fyrplats har tjänat sjöfarten under 
150 år, vilket Svenska Fyrsällskapet år 
2013 manifesterar med denna tavla.

Lördagen den sjuttonde augusti 2013 
- den Internationella Fyrdagen - hade 
undertecknad med hustru Kristina nöjet 
att överlämna minnesplaketten. Vi blev 
hämtade vid Fyrudden på fredagen av 
Kenneth Magnusson, som inkvarterade 
oss i den gamla lotsutkiken. 

Fredag kväll gick vi runt på ön och 
blev av Lasse Åman visade fyrbostäderna, 
där det på lördagen skulle hållas bröllop. 

Lördagen var regnig och lite höstlik, 
men vädret till trots hade ett 40-tal fyr-

Häradskär är mycket vackert beläget längst ut i havsbandet på 
position N58° 8,8’ O16° 59,7’.

intresserade tagit sig till ön. De erbjöds 
tipspromenad på ön, fyrvisning samt kaffe 
med bulle. De som arrangerade den in-
ternationella fyrdagen på Häradskär hade 
verkligen bjudit till för att göra besöket 
värt att minnas. Vi som representerar 
Svenska Fyrsällskapet framför vårt varma 
tack för ett minnesvärt och givande besök.

Häradskär är väl värt att lära känna 
och på www.haradskarsfyrplats.se kan 
man läsa: ”Längst ut i det Östgötska 
havsbandet ligger ön Häradskär. Ön har 
varit en välkänd fiskeplats sedan början 
av medeltiden. Landskapet är flackt och 
består av två skär som är förbundna av 
en spång. De båda skären som utgör Hä-
radskär är två av Sveriges c:a 1700 ”kro-
noholmar”, d.v.s. öar som ägs av staten. 
Öarna tillhörde kronan redan på Gustav 
Vasas tid och förmodligen även dessförin-
nan. Läget i ytterskärgården medförde att 
de blev attraktiva vid fiske. Befolkningen 
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från fastlandet anlade enklare fiskelägen 
där de vistades periodvis. I många hundra 
år har människor levt och arbetat här ute, 
alltid beroende av havet och vädrets mak-
ter.

Fiskarbefolkningen blev med sin lokal-
kännedom en stor tillgång för andra sjöfa-
rande. Under årens lopp har många fartyg 
i nöd räddats av lotsarna på Häradskär. 
År 1677 blev lotsväsendet en statlig myn-
dighet och tjugo år senare fick Häradskär 
en fast lotsstation. 291 år senare den 1 juli 
1968 drogs lotsplatsen in och kvar blev då 
endast de två äldsta lotsarna.

Sjön har sedan urminnes tider va-
rit en naturlig färdväg och det har alltid 
varit nödvändigt för sjöfarare att kunna 
navigera och ta ut sin position till sjöss - 
speciellt i mörker. Deras viktigaste hjälp-
medel är då fyren och dess ledande ljus. 
Häradskärs fyr är belägen på Stångskär, 
vars namn kommer från att man under 
1600-talet använde en tunna på en stång 
som navigationsmärke på ön. På kunglig 
befallning sattes det redan på 1600-talet 
upp en tunna på en stång som sjömärke 
på den del av Häradskär som sedan kall-
lats Stångskär, numera Fyrskäret. År 
1745 uppförde Norrköpings stad en drygt 
25 meter hög åttakantig träbåk på skäret. 
Båken revs 1863 då fyren byggdes; grund-
stenarna finns fortfarande kvar nordväst 
om nuvarande fyr.

Det 29 meter höga rödmålade fyrtornet 
i järn ritades under ledning av Gustaf 
von Heidenstam, dåtidens störste fyrbyg-
gare. Han var utbildad fyringenjör och 
intresserade sig tidigt för hur man kunde 
använda järn som byggnadsmaterial. Hä-
radskärs fyr var den första svenska fyren 
med roterande lins. Det första fyrljuset be-
stod av 6-7 vekar och bränslet var rovolja, 
en benämning på olja från olika typer av 
frön från kålväxter. Linsen drogs runt med 
hjälp av ett lod. Det byggdes även ett bo-
stadshus med tre lägenheter i rödmålad 
träpanel med tillhörande uthus, dass, käl-
lare och brunn.”

Väginformation m.m.
För färd med bil: följ E22 mot Valde-
marsvik, sväng därefter av mot Gryt och 
Fyrudden, länsväg 212. 
För mer information om fyrplatsen och 
för bokning av rum kontakta Lasse Åman  
0708-776552 eller Kenneth Magnusson 
0722-107040.

Fyrmästare Georg Åman, 1942-1954.

Lasse Åman t.v och Kenneth Magnusson 
sätter upp Fyrsällskapets minnesplakett.


