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Skrivareklippan
Leif Elsby. Bakgrundsmaterial personal: Maria och Leif Elsby

Fyren på Skrivareklippan utanför Var-
berg tändes första gången år 1871. Den 
var bemannad i 63 år. Tornet är bort-
forslat sedan länge men bostäderna finns 
kvar. Att många har valt att arbeta på 
fyrplatsen i 10 år, eller mer, visar att här 
trivdes man gott. 

Fyren ersattes år 1934 av en automa-
tiserad AGA-fyr, som byggdes syd om 
inloppet till Varberg, på Subbeberget. 

Ön Skrivareklippan
Den flacka, oregelbundna klippön Skri-
vareklippan ligger på norra sidan av in-
loppet till Varberg. Den löper ungefär 
i riktning sydväst till nordost. Getterön 
ligger i norr och fästningen i öster. 

Namnet anses komma från att Peder 
Skrivare i äldre tid hade nyttjanderätten 
till öns betesmark. Han var dessutom 
slottsskrivare på fästningen. 

År 1752 uppförde Lotsverket ett 
hus för lotsarna mitt på ön. 

Idag är ön ett uppskattat tillhåll för 
det rörliga friluftslivet. Den ägs av Sta-
tens Fastighetsverk. 

Fyrplatsen Skrivareklippan
Fyren anlades år 1871 på den södra de-
len av ön. ”Fyrbetjäningens rödmålade 
hus ligger öster om fyrtornet i en dalgång 
och är föga synliga från sjön”. 

Boningshuset ritades av fyringenjör 
L Fr Lindberg. Det inrymde två lägen-
heter om vardera ett rum och kök. Den 
ena änden av vinden inreddes med en 
expedition för fyrmästaren. 

Fyrplatsen Skrivareklippan 
Foto: Lotsverket

Skrivare-
klippan

Subbeberget

Fästningen

Getterön

Ham-
nen

Fyren Skrivareklippan och dess ersättare 
Subbeberget utanför Varberg.

Varberg

Därutöver uppfördes ett uthus, en 
murad källare i sten, ett dass samt två 
brunnar. Byggnaderna i trä tillverkades 
på snickerifarbrik Bark & Warburg i Gö-
teborg. De anlände monteringsfärdiga 
till fyrplatsen. Några år senare byggdes 
även vedbod samt ett hus med vatten-
ståndsmätare. I början av 1900-talet 
uppfördes en tvätt- och bagarstuga. 
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Marken på tomten jämnades till och om-
gavs med en mur i sten med två grindar. 
Den ena ledde med gångväg till fyrtornet. 
Den andra ledde till fyrplatsens hamn. 

(Citaten är hämtade ur: Beskrifning öfver 
svenska fyrarne, med kort underrättelse 
om fyrväsendets uppkomst och utveckling, 
1872. )

Fyrens funktion
Fyrtornet var tiokantigt, 16,8 m högt 
och tillverkat i järn. Ritningarna var 
signerade av fyringenjör Emil Karlsson. 
Lanterninen innehöll fyrapparat och lins 
i storleken 3:e ordningen (1000 mm Ø). 
Det var en dioptrisk planlins med 12 
fack à 30°, med krona och krans. Linsen 
var ”omgående”, det vill säga den rote-
rade horisonten runt. Den var driven av 
urverk och lod. Fyrljuset alstrades av en 
flervekig rovoljelampa. 

Fyren gav ett blänk var 25:e sekund 
”vardera av 5 till 7 sekunders varaktighet. 
Varje blänk börjar med 2 till 3 sekunders 
vitt sken, som omedelbart följes av ett rött. 
... Längden av de mörka tiderna mellan 
blänkarna är 20 till 18 sekunder. Norr 
om NV skymmes fyrljuset i några riktning-
ar av på Getterön befintliga bergshöjder.” 

”De mot sjön vända sidorna av det 
10 kantiga tornet är målade i rutform, 
röda och vita, för att tornet lättare skall 
kunna skiljas från Tylö fyrtorn utanför 
Halmstad, vilket har nära lika form, men 
är målat enfärgat rödbrunt.” 

För de sjöfarandes ledning
Fyren på Skrivareklippan var en så kall-
lad kust- eller angöringsfyr. Den använ-
des för att navigatören ombord skulle 
kunna bestämma sitt läge genom pejling 
och, när så var lämpligt, även ha den som 
styrmärke. Fyrens karaktär ”växlande 
blänkfyr” användes för att kunna identi-
fiera den och skilja den från andra fyrar.

Marken på den långsmala ön var kal och 
utgjordes mest av berg. Fyren i södra änden 
låg på bekvämt avstånd från fyrplatsen, 
som var omgärdad med en stenmur. Fyr-
platsen var inte utrustad med mistsignal.
Foto: Lotsverket år 1891. 
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Boningshuset inrymde två lägenheter om 
vardera ett rum och kök. För uppvärmning 
användes spisen i köket och en kakelugn i 
rummet. 
Huset ritat av: L Fr Lindberg 

”Till lättnad för insegling till Varbergs redd 
söderifrån finns på den ostvart i farleden 
liggande låga Skälklippan ett stångmärke 
med ett svart och vitt större topptecken. 
Utanför det yttersta av de sydvart från 
udden, varpå fyren står, utgående grund 
står en prick med rött topptecken.”  

Rovolja
Från början var fyren utrustad med en 
flervekig oljelampa. Som lysolja använ-
des rovolja. Det var en vegetabilisk olja, 
ungefär samma som nutidens rapsolja. 
Emellertid hade den en stelningspunkt 
som gjorde den besvärlig att hanteras på 
vinterhalvåret. Den stelnade vid c:a 5 till 
10 °C. Man kunde därför inte lagra den 
i ouppvärmda utrymmen utan att den 
började stelna. 

När sommardagarna var över och 
utetemperaturen började krypa under 
c:a 5 à 10 °C var det därför tvunget, 
även när fyrlågan inte var tänd, att hålla 
vaktrummet under lanterninen upp-
värmt. Vaktrummet hade en kamin 
som eldades med ved, eller ännu hellre 
stenkol som brann längre mellan påfyll-
ningarna. När fyren var släckt förvarades 
därför behållaren med lysolja och veke 
till fyrlågan i vaktrummet. Likaså förva-
rades där en mängd rovolja som motsva-
rade några månaders behov. 

Lättare blev det från år 1892. Då er-
sattes rovoljan på fyrplatsen av fotogen. 
Detta bränsle stelnar inte ens vid låga 
vintertemperaturer. Och inte nog med 
det. Med den nya brännaren, även den 
med veke, fick fyrlågan en högre intensi-
tet och fyren fick längre lysvidd.

Lux-ljus
17 år efter det att fotogen hade införts 
på fyrplatsen genomfördes ännu en stor 
förändring i fyrens belysning. År 1909 
utbyttes fotogenlampan med veke mot 

Behållare för lagring av rovolja. Dessa är 
gjorda i koppar och en dryg meter höga. 
Bilden är tagen i vaktrummet på fyrplat-
sen Hoburg på Gotland. 
Foto: Leif Elsby
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skulle fungera som brännglas soliga da-
gar. Samtidigt fungerade duken som 
dammskydd.

Fyrens lystid
Fyren tändes på kvällen en halvtimme 
efter solens nedgång. Den släcktes på 
morgonen en halvtimme före solens 
uppgång. Dagar då det var mörkt och 
rådde ”rusk” tände man lite tidigare och 
släckte lite senare. 

På vintern behövde fyren inte tändas 
de dagar då isen täckte så långt ut till 
havs att man inte kunde se öppet vatten 
från fyrtornet. På den tiden låg fartygs-
trafiken nere då vattnet var fruset. Och 
då det inte var någon trafik behövde ju 
fyren inte lysa.

Lux-ljus använde också fotogen som 
bränsle. Ljuset alstrades nu av uppvärm-
da s.k. glödnät som sände ut ett intensivt 
vitt sken. Lux-ljus betydde pyssel med 
att fylla på fotogen, värma brännaren, 
pumpa upp trycket, tända lågan och ge 
akt på att inte glödnäten gick sönder och 
som i så fall måste bytas. 

Det dagliga för fyren
Oavsett rovolja eller fotogen som bräns-
le och oavsett veke eller Lux-ljus som 
brännare behövdes dagligen linsen put-
sas, lanterninens rutor göras rena och 
mekaniken för linsens rotation hållas 
oljad och infettad. När detta var gjort 
täcktes linsen över med ett stycke luf-
tigt, vitt tyg. Detta för att linsen inte 

Linsen var en dioptrisk planlins med krona och krans och som gav fyrkaraktären växelsken 
genom att varannat linsfack var rött och varannat ofärgat. Bilden visar linsen från den 
rivna fyren på Väderöbod, och som finns bevarad på Hembygdsmuseet i Fjällbacka. 

Lux-ljus. Att tända och att sköta fyr-
ljuset blev visserligen mer komplicerat 
men fyrens lysvidd ökade kraftigt. 
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Nattjänst och skiftgång
Då fyren var tänd gick man i skift för att 
sköta den. Man tog fyra timmar per törn. 
Vid tändning eller släckning anpassade 
man längden på vakten. Om fyren tändes 
kl 17 tog förste man vakten till kl 20. Näs-
te man tog kl 20 till 24. Om fyren tändes 
kl 19 tog förste man vakten till kl 24. 

Vakten mellan kl 24 och 4 kallades 
hundvakten. Sista vakten var från kl 4 
till dess att fyren var släckt. 

Den som hade vakten skulle se till så 
att lågan på fyren brann som den skulle, 
d.v.s. lyste starkt men utan att sota. Lo-
det behövde dras upp var fjärde timma 
när fyren var i bruk. Linsen som rote-
rade drevs runt av ett urverk med lod. 

Vakten skulle ha utkik horisonten 
runt för att se att allt var normalt. Dess-
utom skulle han göra noteringar om vis-
sa fyrar i närheten, om de kunde ses el-
ler doldes av dis eller dimma. Detta som 
underlag för eventuella utredningar om 
grundstötningar eller andra händelser. 

Dagtjänst
På dagen mellan klockan 10 och 13 hade 
fyrpersonalen också tjänst. Då skulle man 
utföra skötsel och underhåll av fyr, bygg-
nader och fyrplats. Det innebar att knacka 
och skrapa rost på fyren, måla med mönja 
och täckfärg, se över tak och fönster till 
byggnaderna, vid behov måla och kitta om 
o.s.v. och även latrinet behövde tömmas. 
Varje familj hade sin ”holk”.
Förbrukning och journaler
På fyrplatsen fördes journaler över allt 
man hade där och allt som förbruka-
des. Allt tillhörde ju och bekostades av 
Lotsverket. Dessutom var på den tiden 
kostnad för arbete inte särskilt stor me-
dan kostnad för materiel var kännbar. 

Pappersarbetet var betydande och 
det sköttes av fyrmästaren och detta på 
hans expedition. 

Automatisering 
År 1913 förändrades driften fullständigt 
på Skrivareklippan. Linsapparaten togs 
ner och byttes ut mot en 6:e ordningens 
trumlins, som var mindre och inte rotera-
de. Fyrljuset ersattes med AGA-ljus med 
acetylengas. En solventil kände av när fy-
ren skulle tändas eller släckas. Allt skötte 
sig nu självt. 

Inget fyrljus att sköta. Inget lod att 
dra upp för att linsen skulle rotera. Fyr-
platsen hade inte utrustats med mistsig-
nalering och därför fanns det inga an-
ordningar för mistsignalering att sköta. 
Driften av fyren var automatiserad. Det 
skötte sig självt utan någon mänsklig 
hand, åtminstone i ett halvårs tid tills det 
var dags att byta tuberna för acetylengas. 

Egentligen behövdes det inte längre 
någon fyrpersonal på platsen. Men man 
hade vattenstånd och väder att läsa av 
och rapportera. 

Vattenstånd och väder
År 1886 uppfördes på öns nordöstra strand 
ett litet hus. Det innehöll en s.k. mareograf 
för automatisk mätning av vattenståndet. 
Med hjälp av en flottör kopplad till en vi-
sare kunde vattenståndet registreras. 

År 1872 var ”... de mot sjön vända sidor-
na ... målade i rutform, röda och vita, ...” 
År 1891 hade rutorna ändrats till breda 
band.
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Fyrplatsen hade i likhet med många an-
dra fyrplatser fått utrustning för att göra 
observationer av vädret. Ute på gården 
ställdes en termometer och regnmätare 
i en vit bur i trä och på stativfötter. 

I utrustningen ingick även en s.k. 
soltidsmätare. Det var en decimeterstor 
glaskula som fungerade som ett bränn-
glas. På ett graderat papper ritade so-
len, när det var solsken, ett mörkt spår 
och soltiden kunde på så vis läsas av. 

Barometer för bestämning av luft-
trycket sattes upp i fyrmästarens kontor. 
Vinden registerades med styrka och rikt-
ning. Molnighet och siktförhållanden 
bedömdes genom observationer. Som 
hjälp hade man listor med kriterier för 
bedömningen. 

Observationerna gjordes var tredje 
timme. Sikt, moln, lufttryck, vindstyrka 
och riktning, temperatur och soltimmar 
per dygn. Allt noterades i en journal 
som fyrmästaren förde. Rapport skicka-
des varje månad till SMHA, föregångare 
till vår tids SMHI. 

Post och proviantering
Posten låg inne i Varberg. Dit tog man 
sig som regel varje vecka för att hämta 
posten, posta brev och skrivelser samt 
göra ärenden. Man passade även på att 
proviantera och sälja eventuellt över-
skott från den egna verksamheten. 

Naturahushållning
På tomten innanför muren kunde man 
till husbehov odla potatis och grönsa-
ker. Det dröjde till 1920-talet innan 
man fick hålla djur utanför inhägnaden. 
Men då hade man kor, grisar, får och 
höns. 

Fisket var basen för vad man hade 
på tallriken. När vädret så tillät rodde 
man ut och lade nät och ryssjor. Fång-
sten åt man färsk eller saltade in för 

senare användning. När det var säsong 
fångade man hummer. Det mesta sålde 
man inne i Varberg. Det gav välkomna 
kontanter. 

Skolan och konfirmationen
Skolan låg inne i Varberg. Dit gick man 
till fots. Vårterminen 1910 kom emel-
lertid en lotsbarnskolelärarinna för att 
ute på fyrplatsen ge barnen kunskap. 
Det var Blenda Kristina med flicknam-
net Johansson. Hon kom att gifta sig 
med fyrvaktare Waldner. 

När det var dags för konfirmationen 
gick man till prästen och kyrkan inne i 
Varberg. 

En eftertraktad fyrplats
Skrivareklippan hörde till de fyrplatser 
som var bland de eftertraktade. Flera 
fyrmästare och fyrvaktare gjorde valet 
att stanna här i mer än 10 år. Här fick 
man vatten ur egen brunn och det kor-
ta avståndet till fastlandet förenklade 
post, proviantering och skola för bar-
nen. Här fanns fiske och sjöfågel. Här 
kunde man så småningom hålla sig med 
djur. 

Foto: Ur Cornelius Nyströms album. 
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Personal
Fyren tändes första gången i augusti 
1871. Fyrmästare då var Knut Wilhelm 
von Sydow och fyrvaktare var Lars Au-
gust Olofsson. Det var en stund av både 
högtid och allvar då tändstickan repades 
mot plånet och lågan började lysa. 

Familjen Knut Wilhelm von Sydow 
med hustru Lisa och den då treåriga dot-
tern Anna Karolina Ulrika kom närmast 
från fyrplatsen Hjortens Udde vid Vä-
nern. Där hade Knut Wilhelm varit fyr-
mästare i 5 år. Det var hans första tjänst-
göring i Lotsverket. Han gick direkt in i 
den högsta befattningen, d.v.s. fyrmäs-
tare på en fyrplats, utan att ha varit un-
derställd som fyrbiträde eller fyrvaktare. 
Detta var inte helt ovanligt för en me-
riterad skeppare på handelsfartyg eller 
militär med graden kapten eller högre. 

Nu kom han alltså till Varberg och 
den alldeles nybyggda fyrplatsen Skri-
vareklippan. Samtidigt kom hans under-
ställda fyrvaktare att flytta in i den andra 
av fyrplatsens två tjänstebostäder. 

Fyrvaktare Lars August Olofsson 
kom tillsammans med hustrun Johanna 
Petronella och deras två år gamla flicka. 
Familjen skulle tämligen snart växa till 
med ytterligare två barn. Lars August 
kom närmast från Morups Tånge där 
han år 1857 hade börjat sin bana som 
fyrbiträde. Han stannade på Skrivare-
klippan i 11 år innan han år 1882 flyt-
tade som fyrmästare till Fjordskär. 

Knut Wilhelm von Sydow stannade 
i tre år på Skrivareklippan till år 1874 då 
han slutade inte bara här utan även i Lot-
sverket. Han var då 41 år. Han hade två 
gånger ställts inför rättvisan för att han 
burit hand mot sin underlydande Lars 
August Olofsson. Andra gången rende-
rade det honom 1 månads fängelse. 

von Sydow efterträddes av Martin 
Pettersson. Han kom närmast från Vinga 

Fyrmästare Knut Wilhelm von Sydow 
var med då ljuset i fyren tändes för för-
sta gången. Han stannade på fyrplatsen i 
3 år. Han slog sin personal och fick två 
gånger avtjäna straff för detta.

Martin Pettersson var fyrmästare nummer 
två. Han stannade på fyrplatsen i 5 år. 

Lars August Olofsson var den förste fyr-
vaktaren på fyrplatsen. Han var med då 
ljuset i fyren tändes för första gången. Han 
stannade i 11 år och hann med att se fyr-
mästarna von Sydow och Martin Petters-
son komma och gå samt Gustaf Gilbert 
Öhman komma. 
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Gustaf Gilbert Öhman var fyrmästare 
nummer tre. Han stannade på fyrplatsen 
i 17 år. 

Karl Johan Berghäll var fyrmästare num-
mer fyra. Han började som fyrvaktare 
nummer två på Skrivareklippan. 

Han stannade på fyrplatsen i 27 år, 
först som fyrvaktare i 14 år. Sedan som 
fyrmästare i 13 år.  

fyrplats där han i fyra år tjänstgjort som 
fyrvaktare. Han var gift med Karolina 
Gustafva. Deras äktenskap kom att för-
bli barnlöst. Han kom att tjänstgöra som 
fyrmästare i 5 år på Skrivareklippan in-
nan han utsågs till fyrmästare på Vinga 
och familjen flyttade dit år 1879. 

Fyrvaktare Lars August Olofsson 
fick även se Skrivareklippans tredje fyr-
mästare komma år 1979. Det var Gustaf 
Gilbert Öhman. Han kom närmast från 
Näskubben i norra Roslagen där han va-
rit fyrvaktare i ett år. Han kom tillsam-
mans med hustrun Fredrika Charlotta. 
Deras dotter var då 17 år. Familjen Öh-
man kom att stanna på Skrivareklippan i 
17 år innan han gick i pension. 

Efter 11 år som fyrvaktare på Skri-
vareklippan blev alltså Lars August 
Olofsson år 1882 befordrad till fyrmäs-
tare på Fjordskär och lämnade Varberg. 
Han efterträddes av Karl Johan Berghäll. 
Denne hade börjat sin karriär i Verket 
på fyrplatsen Morups Tånge där han 
stannade i 11 år innan han utnämndes 
till fyrvaktare på Skrivareklippan. Han 
kom tillsammans med hustrun Anna 
Maria. Under deras tid på denna fyrplats 
föddes deras två barn. 

När fyrmästare Gustaf Gilbert Öh-
man lämnade Varberg år 1896 befordra-
des fyrvaktare Karl Johan Berghäll och 
blev den nye fyrmästaren. Deras två poj-
kar hade nu hunnit att bli 11 och 9 år. 

När fyrvaktare Gustaf Gilbert Öh-
man blev fyrplatsens nye fyrmästare 
befordrades samtidigt Anders Gustaf 
Bergö till den nye fyrvaktaren. Han 
hade sedan 1888 varit extra fyrbiträde 
på fyrplatsen. Han hade även tjänstgjort 
åren 1876 till 1878 i samma befattning 
på samma plats. 

När fyrmästare Karl Johan Berghäll 
år 1909 slutade på Skrivareklippan efter-
träddes han i 9 månader av Anders Olén. 

Anders Gustaf Bergö var extra fyrbiträde 
samt fyrvaktare nummer tre. Han stan-
nade på fyrplatsen i totalt 29 år. 
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Olén kom närmast från Klövskär och 
fortsatte till Klövskär som han blev tro-
gen i 23 år. 

Fyrmästare Anders Olén efterträd-
des år 1909 av fyrmästare Cornelius 
Nyström, också denne kom närmast 
från Klövskär, där han tjänstgjort som 
fyrmästare i 8 år. 

Cornelius Nyström kom tillsammans 
med hustrun Helena Ottilia Ottolina 
och deras 6 barn. Ett till skulle komma 
år 1910. På Skrivareklippan kom han 
att stanna i 24 år fram till sin pension 
år 1933. 

Under Nyströms tid kom fyren att 
moderniseras med Lux-ljus för att sena-
re automatiseras med AGA-ljus. Under 
denna tid hade han som medhjälpare i 
tur och ordning fyrvaktare Bergö, An-
dersson respektive Bodén. 

Då fyrmästare Cornelius Nyström 
gick i pension efterträddes han av fyr-
mästare Edvin Leopold Bodén tills fyr-
platsen avbemannades ett år senare. Bo-
dén hade varit fyrplatsen trogen sedan 
år 1921. Då kom han närmast från Pater 
Noster som fyrvaktare. 

Han efterträdde fyrvaktare Olof 
Bernhard Andersson som närmast kom 
från Klövskär. 

På Skrivareklippan var Bodén fyr-
vaktare i 22 år fram till år 1933 då han 
blev fyrplatsens siste fyrmästare innan 
nedläggningen och avbemanningen. Bo-
dén fortsatte sedan som fyrvaktare på 
Hållö innan han blev fyrmästare på Ha-
ken och därefter Tylö. 

Extra fyrbiträde
På boningshusets vind hade fyrmästaren 
ett litet kontor i ena änden. I den andra 
inreddes ett rum där ett extra fyrbiträde 
kunde bo eller användas som klassrum 
och bostadsrum för en lotsbarnskole-
lärarinna. 

Cornelius Nyström var fyrmästare num-
mer sex. Han var fyrplatsen trogen i 24 år. 

Edvin Leopold Bodén var fyrmästare num-
mer sju och den siste i raden på fyrplatsen 
Skrivareklippan. Han hade dessförinnan 
varit fyrplatsens fyrvaktare i 22 år. Han 
var således fyrplatsen trogen i totalt 23 år 
och fram till dess nedläggning. 

Han kom att avsluta karriären som 
fyrmästare på Ven, Haken och Tylö. 

Anders Olén var fyrmästare nummer fem. 
Han stannade på fyrplatsen i 9 månader. 
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Snabbfakta Skrivareklippan
Lat N 57° 6,4’. Long O 12° 13,5’. 
Bemannad 1871-1934. 

Fyrplatsens förändringar
1871 anlades fyrplatsen. Fyren fick 
en dioptrisk planlins av 3:e ordningen 
(1000 mm Ø) och en flervekig rovolje-
lampa. Den visade vitt och rött växel-
sken. Boningshuset hade två lägenhe-
ter om vardera ett rum och kök. 
1892 utbyttes rovoljelampan mot foto-
genlampa med veke. Lysvidden ökade. 
Samtidigt byggdes ett fotogenförråd.
1909 utbyttes fotogenlampa med veke 
mot Lux-ljus. Lysvidden ökade kraftigt. 
1913 utbyttes linsapparaten mot en 
med AGA-ljus och 6:e ordningens 
lins. Fyren automatiserades. 
1934 ersattes fyrplatsen av en ny fyr 
på Subbeberget, placerad syd om 
Varberg, 1 000 m O om inloppet till 
Varberg, utanför Apelviken. Fyren på 
Skrivareklippan monterades ner och 
blev skrot. Fyrplatsen avbemannades. 
Nuvarande karaktär: (släckt och bort-
forslad)

Fyren på Subbeberget. Vykort

Fyren på Skrivareklippan. Vykort från 1903

Carl Rudolf Arbo var extra fyrbiträde på Skri-
vareklippan vintern 1920-1921. Han avslu-
tade sin karriär som fyrmästare på Vinga.

Under vinterhalvåret blev nattjänsterna 
enklare med förstärkning av ett extra 
fyrbiträde. Under somrar blev det enk-
lare att ta ledigt om man kunde få hjälp 
av ett extra biträde. 

En av Cornelius Nyströms söner 
gjorde tjänst i ”Verket”. Åren 1918 till 
1920 tjänstgjorde Henry Nyström som 
extra fyrbiträde. Han kom närmast från 
Varö/Valö och fortsatte till Tistlarna. 

Han efterträddes av Carl Rudolf 
Arbo, som närmast kom från fyrskeppet 
Fladen och fortsatte till Pater Noster. 

Avbemanning. Tack och adjö
21 år efter det att fyren automatiserades 
kom beskedet att fyrplatsen skulle avbe-
mannas. En ny och automatisk fyr hade 
då blivit färdig syd om hamninloppet, på 
det s.k.Subbeberget. 

Den 1:e november 1934 gick en 
63-årig epok i graven. Fyren på Skri-
vareklippan var nu släckt och fyrplatsen 
avbemannad. 

Fyrtornet på Skrivareklippan revs 
och blev skrot. Byggnaderna lånades ut 
till kommunen. 

Red.anm.: Har du foto på någon/några av de 
med ?-tecken markerade fyrvaktarna så ta kon-
takt med Leif Elsby eller redaktören. 


