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Sätersholmens fyr i Vänern
Bo Malmberg

Fyren var den fjärde som tillkom i Vänern 
för vägledning av sjöfarten in till Karl-
stads nya hamn och Skattkärr. Den för-
sta fyren byggdes 1838 varefter olika 
ombyggnader skedde. 1910 fick den gas-
drift och 1937 togs den ur drift. Fyren 
hade då alltså varit i drift i precis 100 
år. Den såldes därefter till Karlstads 
kommun och sedan 1950-talet har den 
utgjort en föreningslokal för Karlstads 
Sjöscoutkår.

Förutom fyrbostadshuset som sedan 
fyren släcktes saknat lanternin ingår en 
uthuslänga och en oljebod.

Under 1960- och 70-talet var in-
tresset för scouting fortfarande stort 
och Västra Långholmen med fyrstugan 
användes ofta som lägerplats och andra 
aktiviteter. På senare år har medlems-
antalet minskat inom scoutrörelsen i 
allmänhet och för scoutkårer med såväl 

båtar som byggnader att underhålla har 
belastningen på såväl ledare, scouter och 
föreningstyrelse ökat. 

Med syfte att dels kunna utgöra en 
resurs för att underhålla fyrstugan samt 
att vara ett forum för kontakter mellan 
tidigare scouter i sjöscoutkåren bildades 
2007 Föreningen Fyrstugan. Föreningen 
är en helt ideell organisation som sedan 
starten träffas den helg i augusti då 
Internationella Fyrdagen firas. Vid träf-
fen varvas aktivt underhållsarbete med 
trevliga samkväm. 

Bland de ”projekt” som varit aktuella 
är bl.a. att återupprätta en signalmast 
som fans under 1960-70-talet. Likaså 
har ideer väckts om att bygga upp fyrens 
lanternin eller åtminstone något som lik-
nar en sådan. För dessa projekt efterlyser 
vi tips och idéer var man skulle kunna få 
tag i delar till detta. Är det någon inom 

På Västra Långholmen i ögruppen Sätersholmarna utanför Karlstad ligger Sätersholmens 
f d fyr (nuvarande utseende).
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Svenska Fyrsällskapet som har några 
upplysningar eller idéer så är vi yt-
terst tacksamma för det. Det går bra 
att ringa eller maila undertecknad. 

Föreningen Fyrstugan
Bo Malmberg, ordf
E-mail: bomalm1949@gmail.com
Tel.: 0705-738348

Fyrstugan med lanternin. Fyrstugan utan lanternin men med signalmast.

Fyrbesökslogg
Marie Tilosius

Har du koll på hur många fyrar du be-
sökt? När besökte du Nidingen? 

Nu finns det på Fyrsällskapets hemsi-
da www.fyr.org/aktuellt en hjälp att hålla 
reda på detta. 

På hemsidan finner du en fyrbe-
sökslogg  med de 116 f.d. bemannade 
fyrplatserna, som finns beskrivna i 
Svenska Fyrsällskapets  ”Fyrhandbok”. 
Där finns också tomma rader där du kan 
fylla i namn på andra fyrar du besöker. I   
”Fyrhandboken”  finns information om 
var fyrarna är belägna och hur du kom-
mer dit.  Fyrhandboken kan beställas 
genom Svenska Fyrsällskapet.

Fyrbesöksloggen består av 2 sidor, 
som du skriver ut på ett A4-papper. An-
vänd båda sidorna på pappret, vik det 
sedan i tre delar till en liten folder.


