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Liten ö med stora ambitioner
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Simpnäsklubb är Arholmaledens 
första angöringsfyr vid det norra 
inloppet till Stockholms skärgård. 
Ön är mycket liten, men har i ge-
nerationer haft stor betydelse för 
sjöfarande i regionen. En betongfyr 
byggdes 1943 på ön Skomakaren, 
men är numera släckt och lyser bara 
med en svag solcellsdriven lampa.

Fyrplatsen Simpnäsklubb anlades 1869.
Foto: hämtat ur Ingvar Östermans privata 
fotoalbum som digitaliserats av Björkö 
Arholma hembygdsförening.

Simpnäsklubb ligger ungefär en halv 
sjömil nordost om Björkö i Norrtälje 
kommun och har sedan tidig medeltid 
figurerat som en viktig riktpunkt för sjö-
farten i området. 1768 byggdes ett sex 
meter högt kummel på Simpnäsklubb, 
samtidigt som en liknande konstruktion 
färdigställdes på Högskär, några sjömil 
längre söderut. Vid samma tid byggdes 
också Båken på Arholma. 

Arholmaleden omgärdas av förrä-
diska grynnor och kobbar. Redaren och 
riksdagsmannen Matts Pehrsson från 
Öster Edsvik på Björkö stödde tidigt 
ett fyrbygge vid Simpnäsklubb: ”flera 
skeppsbrott tima där årligen och jag var 
själv med en gång då vi funno liken efter 
sju skeppsbrutna människor.” Sagt och 
gjort. År 1869 byggdes den första fyren 
på Simpnäsklubb på fyrmästarbostadens 
tak. Det gamla stenkumlet från 1768 

stod i vägen och revs. Fyrvaktarbostaden 
målades röd med en större vitmålad ruta 
på norra långsidan och byggdes ovanpå 
en källare av sten. 

Lanterninen på bostadens tak drevs 
till en början av en tvåvekig fotogenlam-
pa med en så kallad sideralspegel. 1924 
ersattes den av luxljus (fotogenglödljus) 
med rotator och ett betydligt starkare 
sken.

Under andra världskriget (1943) bygg-
des en ny fyr; ett 16 meter högt, be-
tongtorn som elektrifierades och kon-
trollerades på distans från lotsstationen 
i Simpnäs. Den gamla fyren släcktes, 
fyrplatsen avbemannades och 1955 revs 
det gamla fyr- och bostadshuset. I början 
på 70-talet blev fyren helautomatiserad. 
Idag lyser den bara med en starkt redu-
cerad, solcellsdriven, lampa. 
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Simpnäsklubb har vårdats av många fyr-
mästare och fyrvaktare. Bland många an-
dra kan nämnas fyrmästare Axel Fredrik 
Hammarström som tjänstgjorde längst 
av alla, från den 25 januari 1886 till 
1914 eller Carl Edvard Lindström, först 
som fyrbiträde och sedan fyrvaktare, 
åren 1911 till den sista juni 1935.  

Ingvar Österman i Simpnäs tjänst-
gjorde i närmare 40 år som båtman vid 
Simpnäs lotsstation. I farvattnen runt 
Simpnäsklubb hämtade eller lämnade 
han lotsar som lotsat i farleden till eller 
från Stockholm eller ner mot Landsort.

– Näskubben, strax söder om nuva-
rande fyr på Simpnäsklubb, var till en 
början första inseglingsfyr i Arholma-
leden, men var inte så lätt att segla in 
efter. Där bodde fyrpersonalen med fa-
miljer som turades om att ligga ute på 
Simpnäsklubb, ungefär 14 dagar i stöten.  

Ingvar Östermans morfar, mästerlot-
sen och fyrmästaren Arvid Lindström 
(1868-1950) tjänstgjorde som fyrvak-
tare på Simpnäsklubb 1916- 1918. 

– När jag var barn fanns fyrfolk på Simp-
näsklubb, men personalen drogs in när 
den nya fyren stod färdig. Fyrmästaren 
åkte bara ut ibland för tillsyn. 

Den nya betongfyren fick ett nytt signal-
system, en nautofon, som gav ifrån sig 
ett kraftigt ljud som aktiverades vid tät 
dimma. Den tidigare anläggningen, en 
tyfon, drevs med hjälp av komprime-
rad luft. Längre tillbaks fanns en ring-
klocka. Innan elektrifieringen levererade 
”Lotsångaren” bränsle till anläggningen. 
Minst fyra stora bränsletankar stod på 
Simpnäsklubb. 

– Nordvästra sidan av Simpnäs-
klubb hade en mindre ”kaj” där större 
båtar kunde komma till, men bara om 
det var lugnt. Mot Söderkobb, på Sko-
makarens södra sida, fanns en liten 
hamn för fyrfolket, men var hårt utsatt 
för grov sjö österifrån. Med hjälp av en 
lyftkran kunde fyrpersonalen lyfta upp 
fyrvaktarbåten på land. Allt är borta 
idag. 

Den gamla lanterninen står 
utanför Björkö Arholma 
sjömannaförenings museum i 
Simpnäs.       Foto: Johan Bjurer
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Den nya fyren sköttes automatiskt via en 
instrumentpanel i lotsstationen i Simp-
näs. Likaså nautofon, fyrljus och avfrost-
ning av fyrglas. 

– En nautofon är en elektrisk ljud-
givare, ett membran, en två millimeter 
tjock stålskiva, som fås att vibrera med 
hjälp av elektromagnetism och ger ifrån 
sig ett väldigt starkt ljud. När fartygen 
fick täckta bryggor fungerade inte ljud-
sändaren så bra. Tyfonen måste under-
hållas och ibland byttes den ut mot en 
nautofon, säger Christian Lagerwall på 
Sjöfartsverket.  

Simpnäsklubb utrustades med en ra-
diofyr och med hjälp av krysspejling från 
fartyg kunde fyrens position bestämmas. 
Fyrplatsen fick också en Racon. 

– En Racon är en ”radarfyr”, som visade 
vilken fyr det handlar om och dess po-
sition (på radarbilden), säger Christian 
Lagerwall.  

Här byggdes också ett dieseldrivet 
elaggregat i reserv som startade automa-
tiskt om strömmen från land bröts.

– Det sista som gjordes på 1970- 
80-talet var att lysa upp fyren och hela 
Simpnäsklubb. Det var jättefint. 

Sedan den 29 oktober 2012 har fy-
ren på Simpnäsklubb en fasadbelysning 
som aktiveras genom att ringa ett tele-
fonnummer. Belysningen släcks automa-
tiskt efter en stund. 

Fyren på Simpnäsklubb och lotssta-
tionen i Simpnäs låg i linje. När perso-
nalen vid lotsstationen i Simpnäs kikade 
norrut efter sjötrafik i farleden fick man 
”blunda nästan varje gång fyren blin-
kade”. 

– Vi fick möjlighet att dämpa ljuset 
inåt. Det var ju mest utifrån man behöv-
de hjälp från fyren. 

Ingvar minns barndomsåren i Simp-
näs skola där fyrfamiljsbarnen också 
gick. 

I början fick fyrpersonalen ro ut till 
fyren när den skulle servas, en sträcka på 
ungefär en sjömil. En aktersnurra under-
lättade arbetet så småningom. Två man 
turades om att sköta fyren.  

– Nuförtiden drivs den lilla fyrlam-
pan av solcellspaneler och har bara ett 
svagt blinkande sken med olika färg i 
sektorer, säger Ingvar Österman.    

Av den gamla fyrvaktarbostaden 
finns bara grunden och källaren kvar. 
Minnet av livet vid Simpnäsklubb blek-
nar i takt med det en gång så starka fyr-
ljuset.  

Fotnot: Den som vill lära sig mer om Simp-
näsklubb kan göra ett besök på sjöfartsmuseet 
i Simpnäs. Där står också den ursprungliga 
lanterninen som fördes dit när fyrvaktarbo-
staden revs 1955.

”Det var inte det enklaste att få ner 
den tunga lanterninen”, säger Ingvar 
Österman som var med när den gamla 
fyrvaktarbostaden revs 1955. 
Foto: hämtat ur Ingvar Östermans privata 
fotoalbum som digitaliserats av Björkö 
Arholma hembygdsförening.


