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Segelbåt på Vänern med Söökojans fyr i bakgrunden. Foto: Karl Nyström. Värmlands Museums arkiv. 

 

Inledning 

Med anledning av att olika intressen har gjorts gällande för Söökojans 
framtid har Värmlands Museum av Hammarö kommun ombetts ta fram ett 
kunskapsunderlag beträffande öns kulturhistoria och de kulturhistoriska 
värden som finns bevarade samt de diskussioner som förts nationellt och 
regionalt kring dess ägande, förvaltning och användning. Museet besökte 
Söökojans fyr 2008. 

Ägandet av marken är knutet till tre fastigheter på Hammarö, med olika 
ägare. Största ägaren är Hammarö kommun, som äger 79% av ön. Drygt 
17% ägs av en Inge Johansson och resterande ägs av Naturvårdsverket. 
Fyrvaktarboställets byggnader ägs av Sjöfartsverket. 

 

Bevarandefrågan 

År 1999 genomförde Riksantikvarieämbetet i samverkan med 
Sjöfartsverket en inventering av f d bemannade fyrplatser vilket 
resulterade i en bevarandeplan där Söökojans fyr ingår. I slutet av 2004 
remitterade Riksantikvarieämbetet ett förslag till 
byggnadsminnesförklaring samt förslag till skyddsföreskrifter för 
Söökojans fyr till Länsstyrelsen Värmland som biföll förslaget med stöd 
från Värmlands Museum. 
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År 2008 aktualiserades frågan på nytt genom att Sjöfartsverket skickade 
ut en remiss om samråd över avveckling av totalt 28 stycken anläggningar 
och fastigheter. I Riksantikvarieämbetets yttrande framhölls Söökojans fyr 
som varande av byggnadsminnesklass. Ett bevarande sågs som mycket 
angeläget. Man framhöll även betydelsen av allmänhetens tillgång till 
anläggningen.  

I Kulturfastighetsutredningen 2009-2010, som utgör Statens 
fastighetsverks förslag till vilka kulturfastigheter som av kulturhistoriska 
skäl långsiktigt bör förvaltas av staten, ingår Söökojan som en av tre 
fyrmiljöer i Vänern. 

Hammarö kommun, som är delägare av fastigheten, välkomnade i ett 
yttrande till Sjöfartsverket 2011, förslaget om statligt byggnadsminne. 
Skulle en byggnadsminnesförklaring verkställas är kommunen beredd att 
samverka kring skötsel och nyttjande. 

Något beslut om byggnadsminnesförklaring har därefter inte fattats varför 
Länsstyrelsen i slutet av 2013 åter aktualiserat frågan på 
Riksantikvarieämbetet, med hänvisning till att byggnaderna förfaller och 
att ett förslag till landstigningsförbud på Söökojan under perioden 1 april – 
15 juli, till skydd för häckande fåglar, är under beredning. 

 

Fyrhistoria 

Sveriges äldsta fyrplats är Falsterbo fyr med anor i medeltiden. Den äldsta 
kvarvarande fyrbyggnaden är Landsorts fyr i Stockholms södra skärgård, 
uppförd på 1680-talet.  

Fram till 1800-talets början var koleldade fyrar vanliga. Så småningom tog 
oljelamporna över, för att under slutet av 1800-talet ersättas av 
fotogenlampor. En variant på fotogenlampan var luxljuset (fotogenglödljus, 
1902), där ljuset kom från brinnande fotogengas. Gas som ljuskälla 
användes redan under 1800-talet men först med AGA-ljuset (1906) och 
Dalénljuset (1909), ett gasglödljus baserat på acetylengas, slog gasen 
igenom. På 1920-talet kom de första eldrivna fyrarna. Sedan 1980-talet är 
solenergi en vanlig energikälla. 
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Vänerns fyrar 

Den äldre Vänersjöfarten var hårt drabbad av olyckstillbud som en följd av 
de många svårigheter som är förenade med trafik på Vänern. Här finns 
gott om vrak- och förlisningsplatser. Då ordnad sjösäkerhet saknades var 
sjöfarten hänvisad till dygnets ljusa timmar. Lokalkännedom var en 
nödvändighet. Först i slutet av 1700-talet fanns det sjökort över Vänern 
och antalet sjömärken var vid 1800-talets början ännu relativt fåtaliga. Den 
första fyren, Skoghalls fyr, uppfördes 1803 eller 1804 (befintlig fyr är 
uppförd på 1850-talet). 

Från 1799 fram till 2004 innehade den fristående intresseorganisation 
Vänerns Seglationsstyrelse ansvaret för att utveckla sjöfarten och 
sjösäkerheten på Vänern. Seglationsstyrelsen bildades mot bakgrund av 
ökade krav på en gemensam organisation för förbättringar. Bakom stod 
köpmän, redare, bruksägare och andra med intressen i en säker sjöfart på 
Vänern. Året därpå stod slussleden vid Trollhättefallen klar och Vänern var 
nu förbunden med Västerhavet genom Trollhätte kanal. Ca 30 år senare 
upplevde Vänersjöfarten sin blomstringstid i och med Göta kanals 
fullbordan.  

På Vänern trängdes nu järn- och trälastade skutor från bruk och sågverk i 
Värmland och Dalsland med spannmålstransporter från Västergötland, 
sillpackade Bohusskutor och Göta kanalbolagets passagerarfartyg. Under 
sent 1800-tal blev en stor del av Vänersjöfarten uppknuten till 
industrifrakter, som en följd av den tilltagande industrialiseringen. Särskilt 
märkbart blev detta i norra delen av sjön med den starka framväxten av 
trä- och massaindustri, vid sidan av den traditionella järnexporten. 

Utöver tillkomsten av Skoghalls fyr anlades tre andra fyrar under seklets 
första hälft, bland dessa Sätersholmens fyr i Hammarö skärgård, anlagd 
omkring 1840. Fyrbyggandet tog fart först efter 1850, däribland Söökojans 
fyr 1860 och Hammarö Skage 1872. År 1878 fanns det 38 fyrar inom 
Seglationsstyrelsens förvaltning, vilka sköttes av 29 fyrvaktare. 1936 var 
antalet fyrar 70 st, vilka sköttes av 37 fyrvaktare. 
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Sätersholmens fyr 2013. Foto: Mattias Libeck. 

 

Olja var till en början det dominerande lysämnet men kom med tiden att 
ersättas av fotogen. Olje- och fotogendrivna fyrar krävde ständig 
bemanning då de skulle tändas om aftonen och släckas i gryningen. I 
fyrvaktarens uppdrag ingick, utöver att sköta fyren, vård av byggnader och 
inventarier. Ersättningen var låg och inte sällan drygades lönen ut med 
inkomster från fiske och andra bisysslor. 1902 anlades vid Gullsjö sydväst 
om Mariestad den sista fyrplatsen med fyrvaktarboställe i Vänern. Den 
ständiga tillsynen av fyrarna minskade i och med att ny fyrteknik i form av 
acetylengasfyrar infördes.  

Under 1900-talet ökade antalet fyrar succesivt. Samtidigt ägde en del 
nedläggningar rum alltsedan 1930-talet. Indragningen av bemanningen vid 
fyrplatserna tog fart efter 1945, när allt fler fyrar fick gasdrift och 
automatiserades. Vid milleniumskiftet var enbart en fyrplats permanent 
bebodd. 

I och med att Seglationsstyrelsen avvecklades sommaren 2004 övertog 
Sjöfartsverket skötseln av fyrarna. 
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Fyrbyggnader 

Av de bevarade ritningar från 1800-talet som finns framgår att 
Lotsstyrelsen stod för utformningen av merparten av Vänerns äldre 
fyrbyggnader. Trots statens inflytande hade fyrarna en viss regional 
särprägel. Samtliga byggnader var uppförda i trä och i viss mån kan de 
sägas ha präglats av lokala byggnadstraditioner och material. Konsekvent, 
på fyrbyggnader runt hela Vänern, användes skiffer som 
taktäckningsmaterial, något som i första hand knyter an till Värmländsk 
och Dalsländsk byggnadstradition. Skiffer lades på såväl bostadshus som 
uthus och jordkällare. 

Vänerns kanske mest utmärkande fyrmiljöer är fyrvaktarboställena. Man 
kan här ana att vissa riktlinjer följts, då de är väldigt likartade. Som regel 
finns här fyrbostadshuset, en uthuslänga, en förrådsbod till fyren samt 
ibland en jordkällare. Fyrbostadshus med fyrtorn på taket började byggas 
under 1850-talet och blev sedermera den dominerande modellen. År 1879 
fanns i Vänern 18 fyrbostadshus med torn på taket. Uthuslängan innehöll 
vanligtvis fähus, lada och vedbod och ett vidbyggt dass. De mindre 
förrådsbodarna byggdes vanligen som oljedepåer. 

Söökojans fyr, ett fyrbostadshus med fyr på taket, i början av 1980-talet. I förgrunden dåvarande fyrvaktaren 
Malte Thyrell. Foto: Hammarö hembygdsförenings bildarkiv. 
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Kulturhistoriska värden 

Vänerns äldre fyrar är generellt mycket välbevarade. Runtom finns det ett 
flertal fyrbyggnader från 1800-talets andra hälft och tidigt 1900-tal. De 
moderniseringar som skett med tiden har främst varit av teknisk art och 
fyrbyggnaderna har lämnats tämligen orörda.  

Fyrplatserna ger kunskap om gamla farleder och hur sjöfartens intensitet 
har växlat, historisk värden som oftast kan kopplas till 
samhällsutvecklingen i stort.  

De bemannade fyrarna med sina fyrvaktarboställen bär på socialhistoriska 
värden. Byggnader och anläggningar kan förmedla en bild av människors 
levnadsförhållanden i kust- och skärgårdslandskapet.  

Fyrvaktarboställena med fyrbostadshus och uthus hör till Vänerns mest 
karaktäristiska fyrmiljöer, och har ett särskilt värde eftersom de utgör 
merparten av de bevarade skärgårdsbosättningarna från 1800-talet. 

Byggnaderna och miljöerna utgör en intressant och variationsrik 
byggnadshistoria. Runt Vänern sträcker sig denna historia tillbaka till 1800-
talets mitt. Många fyrar och fyrmiljöer har ursprungliga byggnads- och 
inredningsmaterial i behåll, som förmedlar viktig byggnadshistorisk 
kunskap om t ex materialval och materialbearbetning. 

Fyrarna hör också samman med teknikhistoriska värden i form av fyrteknik. 

Därutöver är fyrmiljöerna förknippade med stora upplevelsevärden, där de 
ligger i ofta natursköna lägen i vattenlandskapet. Miljöskapande värden 
hör också samman med fyrvaktarboställena med fyrbostadshus, uthus, 
tilläggsplats, eventuella trädgårdar och stenmurar. 

 

Söökojans fyr med tillhörande 
uthuslänga år 2008. Foto: Värmlands 
Museum. 
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Söökojans fyr och oljebod i början av förra seklet. Framför huset står fyrvaktaren med familj. Här ses de 
ursprungliga spröjsade fönstren och en fönsterförsedd farstu med tvådelad spegeldörr. Foto: Hammarö 
hembygdsförenings arkiv. 

 

Söökojans historia 

Angöringsfyren Söökojan är en av de mer välkända fyrprofilerna i Vänern. 
Fyren anlades år 1860 för att vägleda sjöfarten mot Karlstads hamn.  1911 
ersattes den ursprungliga fyren med nuvarande bostadshus med fyrtorn 
på taket. År 1948 nedmonterades den fotogeneldade Luxapparaten från 
början av seklet och istället installerades modern teknik i form av gasdrift 
och glödnätsväxlare enligt Daléns system, en teknik som var i drift här 
fram till 1999 då fyren elektrifierades. Söökojan var enligt uppgift troligen 
den sista fyren med denna gasteknik. 

När Söökojan upphörde att tjäna som året-runt-bostad är oklart, men 
troligt är att bostället nyttjats mer sporadiskt efter att gasdrift installerats 
i slutet av 1940-talet. Under senare delen av 1960-talet var ansvaret för 
tillsynen uppdelat på två personer. Vid 1900-talets slut ingick Söökojans fyr 
i ett ansvarsområde som omfattade hela norra Vänern, där två personer 
skötte tillsynen av alla fyrar. 
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Möjligheten att odla på ön är mycket begränsad. Inte heller fanns här bete 
åt djuren. År 1901 köpte Seglationsstyrelsen in en del av grannön Östra 
Söön till betesmark för fyrvaktarens behov. Här hade det tidigare, under 
1800-talet, funnits en liten skärgårdsbosättning. Från Östra Söön bärgades 
även vinterfoder och här togs ved till fyrvaktarbostaden. 

Två bilder som visar Söökojan nordöstra del. I bakgrunden på det övre fotot syns Östra Söön. Redskapsbodarna 
hörde, enligt uppgift, till fyrvaktaren Anders-Petter Andersson, verksam på Söökoja 1900-1940. Fiske torde ha 
varit en betydande bisyssla. Foto: Hammarö hembygdsförenings bildarkiv. 
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Söökojans nordöstra del, med tilläggsplats, 1984. Klungan av mindre byggnader har ersatts av en enda byggnad. 
Foto: Hammarö hembygdsförenings bildarkiv. 

 

Kulturmiljön Söökojans fyr 

Erik Holmström skriver i boken Vänerns fyrar – lysande kulturhistoria 
(2000), som bygger på en dokumentation av Vänerns fyrar som utfördes av 
Vänermuseet 1998 att: 

”Söökojan är en säregen fyrplats, en av klenoderna bland Vänerns äldre 
fyrmiljöer. Den förmedlar en helgjuten upplevelse av en gammal fyr- och 
skärgårdsboplats, där människors liv och arbete under lång tid har satt sin 
prägel.” 

I Riksantikvarieämbetets förslag till byggnadsminnesförklaring 2004 anges 
följande motivering: 

”En av Vänerns mest traditionsrika fyrplatser med stark hävd i både 
fyrväsendets och Vänersjöfartens historia. Natur- och kulturmiljön 
sammantagna ger ett genuint helhetsintryck av gammal fyr- och 
skärgårdsboplats.” 

I Länsstyrelsen Värmlands yttrande till Sjöfartsverket 2008, angående 
avveckling av anläggningar, framgår att: 

”Hammarö skärgård-Karlstad-Härön är utpekad som en större maritim 
kulturmiljö av särskilt intresse i regionalt perspektiv. Den berättar om 
fyrväsendet, gamla skärgårdsboplatser och fiskerinäringens historia. De 
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många fyrplatserna vittnar om seglationens stora betydelse och sjöfartens 
utveckling i denna del av Vänern. (…) Fyren (Söökojan) bör bevaras med 
tanke på sitt landskapsestetiska och kulturhistoriska värde för 
skärgårdsmiljön och vara tillgänglig för allmänheten.” 

I Statens fastighetsverk Kulturfastighetsutredningen (2009, kompletterad 
2010), pekas Söökojans fyr ut som betydelsefull för berättelsen om 
statens historia (delberättelsen Ekonomiskt liv och handelns 
förutsättningar). Det är berättelsen som avspeglas i den specifika 
kulturmiljön som ska ligga till grund för urvalet av kulturfastigheter som i 
framtiden ska ägas och förvaltas av staten. Söökojans fyr anses uppfylla 
urvalskriterierna och föreslås, som en av tre fyrar i Vänern, ingå den 
statliga förvaltningen. 

Ur ett regionalt perspektiv är Söökojans fyr ett viktigt minnesmärke över 
den starkt framväxande sjöfarten vid 1800-talets mitt, och dess betydelse 
för utvecklingen av de industriella näringarna i centrala och norra 
Värmland. Ännu på 1830-talet saknades en större hamn i Karlstad. De 
större båtarna som gick på Vänern var hänvisade till hamnen i Skoghall. År 
1838 stod Kanikenäshamnen i Karlstad klar, som under den resterande 
delen av 1800-talet var en betydande utskeppningshamn för järn- och 
trävaror från den Värmländska basindustrin. År 1840 fick Karlstad 
stapelstadsrättigheter vilket innebar att man fick skeppa gods direkt från 
Karlstad till utländska hamnar. 

Fyrvaktaren Malte Thyrell i samband med 
inspektion av Söökojans fyr vid början av 
1980-talet. Apparturen på bilden är en 
gasdriven fyr av Dalénmodell. 
Dalénapparaten på Söökojan var i drift mellan 
1948 och 1999. Foto: Hammarö 
Hembygdsförenings bildarkiv. 
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Söökojans byggnader 

De till fyrplatsen hörande byggnaderna har sett till antalet varit tillsynes 
intakt sen fyrens etablering, och följer den gängse modellen för de många 
fyrvaktarboställen som uppfördes runt Vänern under slutet av 1800-talet 
och 1900-talets början. År 1884 ingick i Söökojans fyrvaktarboställe ett 
skiffertäckt fyrbostadshus, ett mindre uthus och ett större uthus med 
fähus och lada samt en källare murad av tegel och gråsten. 

Söökojans fyrbostadshus 2008. Fasaden är inklädd med plåt. Den vitmålade gavelsidan, en dagermarkering mot 
farleden, är karaktäristisk för Vänerns fyrbostadshus. Foto: Värmlands Museum. 

Fyrvaktarbostad och fyr 

Nuvarande fyrbostadshus uppfördes 1911. Redan tio år tidigare hade den 
tidigare byggnaden ansetts vara i så dåligt skick att det inte gick att bo där 
vintertid varför den så småningom revs. Den nya byggnaden uppfördes på 
platsen för den gamla, som även den var ett fyrbostadshus med fyr på 
taket. Själva bostadshuset har senare renoverats vid flera tillfällen. Bland 
annat har huset försetts med en röd- och vitlackerad plåtfasad. Volymen 
är emellertid intakt liksom det ursprungliga skiffertaket och det 
välbevarade åttkantiga fyrtornet med traditionell fyraltan och lanternin. 
Den invändiga planlösningen är intakt och mycket av äldre inredning 
såsom kakelugnar, spegeldörrar, väggpaneler m m är sannolikt original. 
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Ekonomilängan på Söökojan. Byggnaden var i tillsynes mycket gott skick vid museets besök 2008. Foto: 
Värmlands Museum. 

Ekonomilänga 

År 1911, i samband med att det nya fyrbostadshuset uppfördes revs den 
gamla ladugården och ersattes med nuvarande ekonomilänga. Även den 
har tillsynes renoverats i relativt sen tid. Byggnaden har inrymt bl a fähus, 
vedbod, redskapsbod, verkstad, lada, höränne samt dass. Här finns öns 
elverk inrymt. 

 

Oljebod 

Den bevarade oljeboden från 1900-
talets början är en mycket liten, 
brädfodrad och rödfärgad byggnad. 
Byggnaden är mycket 
karaktäristisk för den här typen av 
äldre fyrmiljöer. Bland annat finns 
det en liknande byggnad på 
närbelägna Västra Långholmen vid 
Sätersholmarna. 

Söökojans oljebod, 2008. Foto: Värmlands Museum. 
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Den bevarade jordkällaren på Söökojan har bedömts vara av högre ålder än övriga byggnader och kan således ha 
uppförts i samband med fyrens etablering 1860. Foto: Värmlands Museum, 2008. 

 

Jordkällaren 

Enligt Erik Holmström (Vänerns fyrar – lysande kulturhistoria) är 
jordkällaren på ön en rest från 1860-talet och således den äldsta 
byggnaden. Jordkällaren är också den byggnad som är i störst behov av 
renovering (2008). 

 

Redskapsbod 

Vid den vackert stensatta båtplatsen fanns ännu 2008 resterna efter ett 
enklare uthus, vilket bedömdes ha tjänat som redskapsbod. Huruvida 
denna byggnad ska räkna till fyrmiljön eller inte är oklart. Äldre foton (se 
ovan) visar att det här tidigare stått ett flertal olika byggnader. Dessa ska 
enligt uppgift ha varit redskapsbodar tillhörande fyrvaktaren.  
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Vid tilläggsplatsen på öns nordöstra del stod vid besöket 2008 ett kraftigt förfallet uthus. Vid vattnet finns en 
uppfodringsramp. Foto: Värmlands Museum. 
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Tillgänglighet 

 

Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen Värmland, Värmlands Museum och 
Hammarö kommun har pekat på betydelsen av att anläggningen är 
tillgänglig för allmänheten. Tillgängligheten i sig är inte avgörande för det 
kulturhistoriska värdet men väl ett incitament för att lagskydda 
byggnaderna och för framtida vård- och underhållinsatser. En fortsatt 
statlig förvaltning underlätta ur tillgänglighetssynpunkt. Hammarö 
kommun har i ett yttrande helt avvisat alternativet att överföra fyren i 
privat ägo. 
 
Ett landstigningsförbud under en del av turismsäsongen har föreslagits till 
skydd för fågellivet på ön. Ett genomförande kan innebära ett hot mot 
kulturmiljön då ett förbud minskar chanserna att hitta en förvaltare av 
byggnaderna. Hammarö kommun, som uttryckt en önskan om att i 
samverkan med staten utveckla Söökojan till ett maritimt besöksmål 
utifrån de kulturhistoriska värdena, ser ett landstigningsförbud som ett 
direkt hinder för en sådan utveckling. Söökojans fyr är en av få kvarvarande 
kulturmiljöer i den Värmländska skärgården och den enda fyrmiljön i 
skärgården utanför Hammarö och Karlstad som i dagsläget kan utvecklas 
för allmänna ändamål. 
 
 

Källor 

Hammarö hembygdsförenings bildarkiv 

Värmlands Museums bildarkiv samt topografiska arkiv. 

Fyrbesökshandboken – Svenska Fyrsällskapets guide till Svenska fyrar. 
Norrköping. 

Vänerns fyrar – lysande kulturhistoria. Erik Holmström. Nossebro 2000. 

Vänerns seglationsstyrelse 1799-1999. Per-Eric Ullberg Odell. Nossebro.  

Komplettering av Kulturfastighetsutredningen 2009. Del 2. Berättelsen 
Ekonomiskt liv och handelns förutsättningar. Statens fastighetsverk. 2010. 


