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Förord
Förord
Sjöfartsverket förvaltar e   stort antal fyrar vid de svenska kus  arva  nen och vid sjöarna Vänern, Vä  ern och 
Mälaren. E   fyr  otal av dessa är statliga byggnadsminnen (SBM) enligt förordningen (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen. Sjöfartverket planerar a   upprä  a e   vårdprogram för alla fyrar som är statligt byggnadsminne. 

Vårdprogrammet bygger på Statens fas  ghetsverks (SFV) mall för vårdprogram som har tagits fram i samråd 
med Riksan  kvarieämbetet (RAÄ). Vårdprogrammet innehåller baskunskap om anläggningen såsom historik, 
dokumenta  on och kunskap om material och detaljer. Programmet innehåller även en kulturhistorisk 
värdebeskrivning, liksom mål för det långsik  ga förvaltningsarbetet. 

Vårdprogrammet ska vara  ll hjälp för förvaltningspersonalen a   agera i enlighet med objektets behov och 
förutsä  ningar, såväl vid stora förändringar, som i det kon  nuerliga dri  s- och underhållsarbetet.

Vårdprogrammet för Bokö fyr har beställts av Sjöfartsverket genom Emma Wegrell, förvaltare av byggnadsminnen.

Arbetet har u  örts under år 2021 av Fredriksson arkitektkontor AB genom Lisa Berglund, byggnadsan  kvarie och 
Dan Wenner, arkitekt SAR/MSA.

Karta över skärgården kring Bokö fyr. Fyren är markerad i rö  . Källa: Lantmäteriet, Min karta. 



Karta över delar av Södermanlands län och Stockholms län. Fyren är markerad med rö   på kartan. Källa: Lantmöteriet, Min karta.



Kap.1:7

VÅRDPROGRAM/2021/Bokö fyr/Sta  ons-ID: 61730071/1. Y  rande RAÄ

Kap.1.Yttrande RAÄ

1 (1) 
20201102

Vårdprogram för Bokö fyr, Trosa kommun, 
Södermanlands län 

Sammanfattning 
”Vårdprogram Bokö fyr” utgör en bra grund för anläggningens framtida långsiktiga 

bevarande och förvaltning. 

Ärendet 
Sjöfartsverket (SjöV) har insänt det rubricerade vårdprogrammet, daterat den 

2021-07-06, med begäran om Riksantikvarieämbetets (RAÄ) yttrande. RAÄ har 

vid ett samrådsmöte, den 2021-06-11, lämnat muntliga synpunkter på en tidigare 

version. Synpunkterna har beaktats i det nu föreliggande vårdprogrammet.  

 

Enligt Överenskommelse om samverkan mellan Sjöfartsverket och 

Riksantikvarieämbetet gällande byggnadsminnesförklaring, skyddsbestämmelser 

och vårdprogram, 2018-07-01, ska RAÄ ifråga om vårdprogram för statliga 

byggnadsminnen yttra sig över ”kulturhistorisk värdebeskrivning och vid behov 

över den föreslagna inriktningen för fastighetens användning, mål, vårdkrav och 

forskningsbehov samt vid behov även över andra delar av vårdprogrammet”.  

Synpunkter 
RAÄ anser att vårdprogrammet håller hög kvalitet och att det beskriver anlägg-

ningens kulturhistoriska värden och de speciella krav och hänsyn som därmed är 

relevanta. RAÄ emotser ett fastställt vårdprogram i pärm till Riksantikvarieämbetet 

KMf, Box 5405, 114 84 Stockholm och ett i digital form till registrator@raa.se. RAÄ 

tar med detta yttrande inte ställning till föreslagna ändringar, utan dessa får på 

sedvanligt sätt prövas i de fall de är tillståndspliktiga. 

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter föredragning av 

handläggaren Kersti Lilja. Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför 

underskrift. 

  

 

Kopia för kännedom per e-post till: länsstyrelse, kommun samt länsmuseum/motsv

Yttrande 

Datum 2021-07-08 
Dnr RAÄ-2021-1650 
Klassificering 1.1.4 
Ert datum 2021-07-06 
Er ref       
 
Avdelning Kulturmiljöavdelningen 
Enhet Förvaltningsärenden och 
bidrag 

 Fortifikationsverket  
 Kungl. Djurgårdens 

förvaltn.  Kungl. Hovstaterna 
 Naturvårdsverket              

 

 Sjöfartsverket  
 Statens fastighetsverk          
 Sveriges lantbruksuniversitet 
 Trafikverket 

Riksantikvarieämbetet 
Storgatan 41 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
Tel 08-5191 8000 
E-post registrator@raa.se 
Hemsida www.raa.se 
Org.nr 202100-1090 
Plusgiro 599 94-4 
Bankgiro 5052-3620 
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Kap. 2. Sammanfattning

Sammanfattning

2.1 Kulturhistoriskt värde
Bokö fyr är e   ovanligt välbevarat exempel på en ledfyr 
från det sena 1800-talet. Fyren som är u  örd e  er en 
typritning upprä  ad av J. Höjer, överfyringenjör vid 
Lotsverket, utgör e   av de  digaste exemplen på denna 
fyrtyp som senare kom a   bli vanligt förekommande. 
Den välbevarade Bokö fyr har som en mycket god 
representant för fyrtypen och då  dens ra  onalisering 
inom fyrdri  en synnerligen höga kulturhistoriska 
värden. Fyren har som en av få kvarvarande fyrar i si   
slag e   stort unicitetsvärde.

Bokö fyr och fyrplats utgör en del i berä  elsen om 
en historisk farled som tack vare 1800-talets stora 
kanalbyggen ökade i betydelse. Kopplat  ll fyren fi nns 
sjöfartshistoriska värden. 

Bokö fyr och fyrplats utgör en vik  g del i den lokala 
berä  elsen om  digare seklers skärgårdsliv. Bokö fyr är 
en stark symbol för det historiska skärgårdslivet och kan 
levandehålla många av bygdens berä  elser. Kopplat  ll 
Bokö fyr och fyrplats fi nns höga lokalhistoriska värden.

2.2 Mål
Den övergripande målsä  ningen för Bokö fyr är a   
byggnaden och dess kulturhistoriska värden ska bevaras 
för kommande genera  oner. Fyren ska även i fram  den 
utgöra en auten  sk kunskapskälla men tekniken 
ska om nödvändigt anpassas i sy  e a   kunna hålla 
fyrljuset i dri  . Äldre utrustning ska bevaras i fyren. 
Nya installa  oner ska u  öras med stor hänsyn  ll de 
kulturhistoriska värdena och får inte innebära a   de 
kulturhistoriska värdena minskar. 

Allmänheten kan på grund av läget, terrängen och 
fyrens storlek inte ges  llträde men en informa  onsskylt 
ska monteras i anslutning  ll fyrkuren för de besökare 
som hi  ar ut  ll fyrplatsen. 

2.3 Särskilda vårdkrav
Höga krav ska ställas på u  örare av vård- och 
underhållsinsatser. Vård- och underhållsåtgärder ska 
samrådas med Riksan  kvarieämbetet. Åtgärder som 
strider mot skyddsbestämmelserna ska  llståndsprövas 
hos RAÄ. Förändringar och underhållsinsatser ska 
föregås av programutredning. Noggrann analys ska 
göras av hur eventuella åtgärder påverkar byggnadens 
kulturhistoriska värden. 

Fyren ska besik  gas kon  nuerligt. Underhållsmålning 
ska u  öras med erforderliga intervaller i sy  e a   
undvika gravrost. Lagningar och andra förändrande 
åtgärder som berör ursprungligt material ska endast 
u  öras i den omfa  ning som bedöms absolut 
nödvändig. De ursprungliga teknikerna ska levandehållas 
i så hög utsträckning som möjligt.

2.4 Historik
Bokö fyrplats anlades 1867 för a   öka säkerheten i 
inomskärsleden mellan Södertälje och Bråviken. På 
fyrplatsen uppfördes e   kombinerat fyr- och bostadshus 
som idag är nedmonterat och fl y  at  ll annan plats. 

Nuvarande fyr uppfördes 1892 och är en ledfyr i form 
av en liten fyrkur i järnplåt. Fyren u  ördes sannolikt 
e  er en typritning av J. Höjer, överfyringenjör vid 
Lotsverket. Fyrtypen var mer lä  skö   än äldre fyrar och 
den kom a   bli vanlig under de kommande decennierna. 

1905 uppfördes e   ny   bostadshus i anslutning  ll 
fyren, troligtvis på delar av det  digare husets grund. 
Av Bokös fyrvaktare utmärker sig Carl Oskar Eklund som 
var verksam som  llsyningsman för fyren mellan åren 
1903 och 1938. Gravvården över Carl Oskar och hans 
fru Frida står uppställd vid jordkällaren i anslutning  ll 
bostadshuset. 



Bokö fyr

Fyr

Bostadshus

Fastighetsgräns

Bryggor / 
Naturhamn

Förrådsbyggnader

Bokö fyr med närområde på fl ygfoto. Källa: Lantmäteriet, Min karta.

Bokö fyr på fl ygfoto med fas  ghetsgränser. Fas  gheten och fyren ägs av Sjöfartsverket. Bostadshuset är uppfört på ofri grund 
och har en privat ägare.
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Kap. 3. Fastighetsuppgifter

Fastighetsuppgifter

Namn
Bokö Fyr (även kallad Jula  ons fyr)

Sjöfartsverkets namn
Bokö

Station-ID
61730071

Fastighetsbeteckning
Trosa Bokö 1:5

Adress
Bokö - Oxnö

Kommun
Trosa

Län
Södermanland län

Landskap
Södermanland

Socken
Trosa – Vagnhärad socken

Fastighetsägare
Sjöfartsverket (tomt och fyr). Byggnaderna har en privat 
ägare och står på ofri grund.

Nybyggnadsår
Fyrplatsen  llkom år 1867. Nuvarande fyr uppfördes 
1892.

Arkitekt
Det ursprungliga fyr- och bostadshuset från 1867 
ritades av G.E Höjer (f. 18?? – d. 1891) enligt signatur på 
ritning från samma år.

Nuvarande fyr är ritad av J.  Höjer (f. 1849-d. 1908) 
enligt typritning från 1891.

Byggherre
1867 Lotsverket, Norrköpings lotsfördelning.
1892 Kungl. Lotsstyrelsen

Användning
Fyr, ledfyr. Fyren är i dri  .

Area-uppgifter
Fas  gheten är 1436m2

Fyren är ca 1800 mm i diameter. 
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Kap. 4. Lagar och regler

Lagar och regler

4.1 Förordning (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen (FSBM)
Bokö fyr förklarades som statligt byggnadsminne genom 
regeringsbeslut 2008-06-12. Skyddsbestämmelser 
för fyren beslutades 2008-06-05 (se bilaga i 
kapitlet). Tillsyn och ändringar av byggnader och 
anläggningar som är förklarade som SBM regleras i 
förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen 
(FSBM). Frågan om en byggnad ska förklaras som 
statligt byggnadsminne prövas av regeringen e  er 
framställning av Riksan  kvarieämbetet (RAÄ). 
När en byggnad har förklarats som SBM ska RAÄ 
genom skyddsbestämmelser ange på vilket sä   
byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka 
avseenden det inte får ändras. Om det fi nns särskilda 
skäl får e   SBM e  er  llstånd från RAÄ ändras i strid 
mot skyddsbestämmelserna. E    llstånd  ll ändring 
kan förenas med villkor om u  örandet av ändringen, 
dokumenta  on av ändringen samt an  kvarisk 
undersökning och medverkan.

Skyddsföreskri  er för det statliga byggnadsminnet Bokö 
fyr, Trosa kommun, Södermanlands län:

1. Fyren får inte rivas eller fl y  as och ej heller 
byggas om eller på annat sä   förändras.

2. Teknisk utrustning i fyren ska bevaras på plats. 
Nödvändiga moderniseringar får göras så länge 
fyren är i dri  .

3. Fyren ska underhållas så a   den inte förfaller. 
Vård- och underhållsarbeten ska u  öras med 
material och metoder som är anpassade  ll 
fyrens egenart.

4.2 Plan- och bygglagen (2010:900)
I plan- och bygglagen (PBL) kan kommuner skydda 
kulturvärden genom skyddsbestämmelser i detaljplan 
eller genom områdesbestämmelser där detaljplan 
saknas. För särskilt värdefulla byggnader som åsy  as i 8 
kap. 13 § PBL gäller förbud mot förvanskning oavse   om 
det fi nns u  alat i skydds- eller områdesbestämmelse. 
Bokö fyr omfa  as inte av någon detaljplan eller 
områdesbestämmelse men är a   betrakta som 
en särskilt värdefull byggnad och får därmed inte 
förvanskas.

Bokö fyr omfa  as av plan- och bygglagens krav på 
varsamhet. Enligt varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL 

ska ändringar u  öras varsamt så a   man tar hänsyn  ll 
byggnadens karaktärsdrag och tar  ll vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden.

Vidare omfa  as fyren av 8 kap. 14 § PBL som gör 
gällande a   byggnaden ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så a   dess u  ormning och de tekniska 
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas  ll omgivningens karaktär 
och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. Särskilt värdefulla 
byggnader ska underhållas så a   de särskilda värdena 
bevaras. 

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan som ska ge vägledning för beslut 
om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. I Trosa kommuns översiktsplan är Bokö 
fyr (Jula  ons fyr) utpekad som regionalt intresse 
under rubriken ”Särskilda kulturmiljöintressen”. En ny 
översiktsplan är under framtagande år 2021.

4.3 Plan- och byggförordning (2011:338)
Enligt 6 kap. 3 § punkt 8. plan- och byggförordningen 
(PBF) krävs det inte bygglov för a   sä  a upp, 
fl y  a eller väsentligt ändra e   sjömärke eller 
en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt 
sjötrafi kförordningen (1986:300). Bygglov krävs således 
inte vid ändring eller fl y   av Bokö fyr. 

4.4 Miljöbalken (1998:808).
Bokö fyr påverkas inte av riksintresse för 
kulturmiljövård. Riksintressen som ligger i anslutning 
 ll fyren är ”Hav Yrkesfi ske 3 kap. 5§”, ”NV Frilu  sliv 

och naturvård 3 kap. 6§”, ”FM Totalförsvar 3 kap. 8§”, 
”Riksintresse 4 kap. MB (Naturvårdsverket)” samt 
Riksintresse 4 kap MB (Länsstyrelserna).

4.5 Övrigt
Bokö fyrplats omges av naturreservatet Bokö-Oxnö 
som förvaltas av Länsstyrelsen Södermanlands län 
sedan 1984. Gränsen för naturreservatet ligger i direkt 
anslutning  ll fyrplatsens fas  ghetsgräns. Föreskri  erna 
för naturreservatet omfa  ar därmed inte fyrplatsen. 
Om tveksamhet fi nns kring fas  ghetsgränsens exakta 
dragning kan Länsstyrelsen behöva rådfrågas,  ll 
exempel om det planeras för borrning, ristning, 
sprängning eller målning av berg. Föreskri  erna fi nns i 
sin helhet på Länsstyrelsens hemsida.
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Översiktsplan för Trosa kommun från år 2015, där Bokö fyr fi nns omnämnd som ”Regionalt intresse” under rubriken ”Särskilda 
kulturmiljöintressen”. Källa: ÖP, Trosa kommun 2015. 
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Gräns för Bokö-Oxnö naturreservat som går fram  ll fas  ghetsgränsen vid fyrplatsen. Källa: Länsstyrelsen Södermanlands län

Gräns för Bokö-Oxnö naturreservat som går fram  ll fas  ghetsgränsen vid fyrplatsen. Källa: Länsstyrelsen Södermanlands län
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Kap. 5. Kulturhistoriskt värde

Kulturhistoriskt värde

5.1 Ett tydligt exempel på det sena 1800-talets 
rationaliserade ledfyr 
Bokö fyr är e   ovanligt välbevarat exempel på en ledfyr 
från det sena 1800-talet. Fyren som är u  örd e  er 
en typritning upprä  ad av J. Höjer, överfyringenjör 
vid Lotsverket, utgör e   av de  digaste exemplen 
på denna fyrtyp som senare kom a   bli vanligt 
förekommande. Den välbevarade Bokö fyr är en mycket 
god representant för fyrtypen och är en av få som 
for  arande fi nns kvar. 

Fyren har god förmåga a   förmedla kunskap om det 
sena 1800-talets ra  onalisering inom fyrdri  en som 
möjliggjordes genom landvinningar inom den tekniska 
utvecklingen. Lamptyperna förbä  rades, de blev mer 
lä  skö  a genom kon  nuerlig förbränning och den fasta 
bemanningen på fyrplatserna kunde dras in. 

Då  dens ra  onalisering synliggörs även i fyrens 
mycket enkla u  ormning. Den runda kuren med dess 
ringa storlek och okomplicerade konstruk  on speglar 
det industrialiserade samhället och den ökande 
massproduk  onen.

Bokö fyr har genom dess förmåga a   förmedla 
kunskap om det sena 1800-talets ra  onaliserade 
fyrdri   och förenklade fyrbyggnader e   synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde. Fyren har som en av få 
kvarvarande fyrar i si   slag e   stort unicitetsvärde. 

5.2 En del i berättelsen om en historisk farled och 
dess utveckling 
Farleden som passerar Bokö användes redan under 
medel  den och möjligtvis så  digt som vikinga  d. Leden 
som har kallats ”Kung Valdemars segelled” fi ck ökad 
betydelse under 1800-talet då Södertälje kanal och Göta 
kanal anlades. Den växande trafi ken krävde fl er fyrar och 
Bokö fyrplats etablerades. 

Bokö fyr står idag som en symbol för denna 
historiska farled och dess ökade betydelse under 
det sena 1800-talet. Fyren och fyrplatsen har genom 
dess förmåga a   belysa svensk sjöfartshistoria höga 
kulturhistoriska värden. 

5.3 Bokö fyr och livet i skärgården  
Skärgården och fi skenäringen har ha   avgörande 
betydelse för utvecklingen av staden Trosa som fram  ll 
andra världskriget var ostkustens mest betydelsefulla 
fi skestad. Bokö fyr och fyrplats utgör en vik  g del i 
den lokala berä  elsen om  digare seklers skärgårdsliv. 
Kopplat  ll platsen fi nns berä  elser om människor 
och deras levnadsöden,  ll exempel fyrvaktaren Carl 
August Eklund, som dömdes  ll böter e  er a   ha lå  t 
fyren slockna, eller den färgstarka kvinnan ”Frida på 
Jula  on” som länge var en välkänd profi l i bygden. Bokö 
fyr är en stark symbol för det historiska skärgårdslivet 
och hjälper  ll a   levandehålla många av bygdens 
berä  elser. Kopplat  ll Bokö fyr och fyrplats fi nns höga 
lokalhistoriska värden. 

Bokö fyr under 1900-talets första häl  . Beskuren bild. Okänd 
konstnär. Källa: Fyr.org.
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Kap. 6 Mål
Mål

6.1 Bevarande och utveckling
Den övergripande målsä  ningen för Bokö fyr är a   
byggnaden och dess kulturhistoriska värden ska bevaras 
för kommande genera  oner. De  a ska garanteras 
långsik  gt genom väl planerad kon  nuerlig skötsel, 
vård och underhåll. Målsä  ningen för bevarande och 
utveckling är a   fyren även i fram  den ska utgöra en 
auten  sk kunskapskälla. 

Bokö fyr utgör en del av det na  onella kulturarvet. 
Fyren har god förmåga a   berä  a om 1890-talets 
sjöfart och dess teknikutveckling. Sjöfartsverket ska 
med medvetenhet och respekt verka för a   fyrens 
upplevelsevärde består och förstärks. Störande 
sen  da inslag såsom låsanordningar och fasadskyltar 
ska minimeras. Sjöfartsverket ska vidare verka för a   
omgivande kulturmiljö inte exploateras på sådant sä   
a   fyrens och fyrplatsens värden och läsbarhet minskar.

Fyrljuset med lins kommer inom en snar fram  d 
a   behöva ersä  as av ny modell. Det beror på a   
nuvarande fyrljus inte är kompa  belt med de LED-
lampor som ersä  er glödlampor enligt EU-beslut. 
Bokö fyr är välbevarad gällande teknisk utrustning och 
ändring av denna minskar i viss utsträckning fyrens 
kulturhistoriska värden. Den nega  va påverkan får 
accepteras i sy  e a   bibehålla fyrens funk  on. Vid 
bytet ska den äldre utrustningen försik  gt demonteras 
och bevaras på annan plats i fyren. En lämplig lösning 
för förvaring ska tas fram i samråd med an  kvarisk 
kompetens och Riksan  kvarieämbetet.

6.2 Användning och tillträde för allmänheten
Målsä  ningen är a   fyren även i fortsä  ningen ska 
kunna ny  jas som ledfyr. Fyren är svår  llgängligt 
placerad och kan idag inte besökas av allmänheten i 
någon större utsträckning. Det fi nns inte några planer 
på a    llåta besökare i fyren så länge den är i bruk. 
Fyrens storlek omöjliggör även de  a. Allmänheten kan 
i stället få  llträde  ll fyren genom  ll exempel digitala 
verktyg. En informa  onsskylt ska tas fram och placeras i 
anslutning  ll fyren. 

6.3 Tillgänglighet
Bokö fyr ligger rela  vt o  llgängligt på en ö som endast 
kan nås med egen båt. Fyren är belägen på en klippa 
som slu  ar kra  igt ner mot va  net. Fyren nås enklast 
genom den närliggande fas  gheten där en trappa 
fi nns från bryggan upp  ll bostadshuset och fyren. 
Trappan blockeras av en låst grind. Sjöfartsverket ska 
e  er avtal med ägaren  ll bostadshuset ha  llgång  ll 
nyckeln. Fyren kan även nås direkt från bryggorna över 
berget, men vägen är brant och kräver viss klä  ring. 
Då allmänheten inte har  llträde  ll fyren och  llsyn 
från Sjöfartsverkets personal endast sker någon enstaka 
gång per år, fi nns det idag inte något behov a   förbä  ra 
 llgängligheten på platsen.

6.4 Miljö
Sjöfartsverket miljöpolicy ska genomsyra allt underhåll 
av fyren. De  a innebär a   ekologisk hållbarhet och 
minskad påverkan på miljö och klimat ska e  ersträvas. 
Förnybara energikällor ska användas i så hög 
utsträckning som möjligt. Solcellspaneler ska även i 
fortsä  ningen användas i fyren. 

6.5 Brand/Säkerhet
Sjöfartsverkets målsä  ning för säkerhet är a   förbä  ra 
inbro  sskyddet något för a   förhindra skadegörelse 
och a   obehöriga personer tar sig in i byggnaden. Idag 
är fyren låst med e   enkelt hänglås, de  a planeras a   
bytas  ll någon typ av elektroniskt hänglås.

Brandrisken i fyren är låg. Inga behov av utökat 
brandskydd föreligger.
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6.6 Installationer
På grund av fyrens konstruk  on och begränsade 
storlek kan installa  oner få nega  v påverkan på fyrens 
kulturhistoriska värden genom  ll exempel störande 
placering, håltagningar, borrning m.m. Y  erligare 
installa  oner, utöver det som är nödvändigt för a   fyren 
ska kunna hållas i dri   eller installa  oner som sy  ar  ll 
a   skydda byggnaden från brand eller inbro  , bör därför 
undvikas. Nya installa  oner ska u  öras med stor hänsyn 
 ll de kulturhistoriska värdena och får inte innebära a   

värdena minskar. 
Solcellspanelerna som idag är monterade på fyrens 

tak har en viss förvanskande verkan. Panelerna ska 
därför fl y  as  ll e   ny   läge vid sidan av fyren. 

6.7 Föremål/utrustning
I fyren fi nns e   antal äldre lösa föremål av 
kulturhistoriskt värde,  ll exempel en verktygssats och 
en instruk  on för  llsynsmän vid AGA- och Dalénfyrar 
utan ständig bevakning från 1937. Dessa ska bevaras i 
fyren. En enklare inventarieförteckning ska upprä  as 
och en kon  nuerlig avstämning ska u  öras mot denna.  

6.8 Forskning och kunskapsinsamling
I samband med vårdprogrammets upprä  ande har e   
antal olika arkiv genomsökts e  er material som rör Bokö 
fyr. Förutom Sjöfartsverkets egna arkiv har Riksarkivet 
(Marieberg, Arninge och Krigsarkivet), Lantmäteriet och 
Digitalt museum genomsökts med givande resultat. Bra 
informa  on har även funnits i det material som Svenska 
fyrsällskapet redan har samlat in och som publicerats 
på hemsidan ”fyr.org”. Sällskapet har sedan länge 
bedrivit forskning kring de svenska fyrarna och har även 
samlat in material från privatpersoner. Även Sörmlands 
museum och Hembygdsföreningen Trosa-Vagnhärads 
har  llfrågats, men de har inte ha   något arkivmaterial 
av relevans.

För a   komma vidare i forskningen kring Bokö fyr kan 
material sökas bland privatpersoner. Det kan även vara 
aktuellt a   söka e  er material kopplat  ll liknande 
fyrtyper e  ersom Bokö fyr är byggd enligt en typritning.  
Fyrtypen var  digare mycket vanlig. 

E   par exempel på fyrar som ha   e   likande 
utseende som Bokö är bland annat: Tärnö fyr (Ronneby 
inlopp), Bredskärsund (Västra kvarken), Råå hamnfyr 
(Helsingborg), Tokenäs / Neptuni åkrar (Ölands norra 
udde), Brödstyckets fyr (Sandhamnsleden), Käringön 
(Svartklubbsleden), Svedudden (Arholmaleden), 
Tyvö (Arholmaleden), Staboudde (Furusundsleden), 
Nykvarnsholmen (Furusundsleden), Gälnöport (osäker 
stavning) (Sandhamnsleden) och Värmdögarpen 
(Sandhamnsleden). Av nämnda fyrar verkar det bara 
vara Bredskärsund och Råå som for  arande har kvar det 
ursprungliga utseendet medan övriga har moderniserats 
genom åren. 

Inför ommålning av fyren bör färgtrappor u  öras i 
sy  e a   undersöka och dokumentera  digare kulörer 
och färgtyper.  
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Kap. 7. Särskilda vårdkrav
Särskilda vårdkrav

7.1 Generellt 
Bokö fyr utgör en unik del av vårt kulturarv. Av den 
anledningen ska höga krav ställas på u  örare av 
vård- och underhållsinsatser i fyren. Förändringar och 
underhållsinsatser ska föregås av programutredning 
där olika alterna  v prövas. Noggrann analys ska göras 
av hur eventuella åtgärder påverkar byggnadens 
kulturhistoriska värden. 

Förändrande åtgärder kräver  llstånd från 
Riksan  kvarieämbetet. Underhållsinsatser som inte 
bedöms  llståndsplik  ga ska föregås av samråd med 
Riksan  kvarieämbetet. 

 Alla vård- och underhållsinsatser ska u  öras med 
stor respekt för originalmaterial och med material och 
metoder anpassade  ll byggnadens egenart. Lagningar 
och andra förändrande åtgärder som berör ursprungligt 
material ska endast u  öras i den omfa  ning som 
bedöms absolut nödvändig. De ursprungliga teknikerna 
ska levandehållas i så hög utsträckning som möjligt. 

7.2 Besiktningar 
För a   säkerställa fyrens fortlevnad krävs kon  nuerlig 
 llsyn. En enklare exteriör och interiör besiktning av 

fyren bör u  öras någon gång per år. Besiktningar bör 
protokollföras för a   protokollen senare ska kunna ge 
en bra bild av förändringar över  d. Besiktningar är 
av särskild vikt i Bokö fyr då den periodvis står utan 
uppsikt. 
 
7.3 Mark 
Marken kring fyren utgörs av berggrund och 
växtligheten är därmed y  erst begränsad. Eventuell 
sly eller dylikt som slår rot i fyrens närhet ska hållas 
under uppsikt och tas bort om det mot förmodan skulle 
skymma fyren. 

7.4 Grund 
Fyrens grund utgörs av en ca 0,5-0,7m hög sockel gjuten 
i betong. Skador och sprickbildning förekommer. Sockeln 
ska i samband med ommålning av fyren kontrolleras i 
helhet. Skador och sprickor knackas upp och ilagas med 
bruk lika befi ntligt. Målning u  örs med diff usionsöppen 
färg lämplig för betong och det tuff a klimatet. Kulör ska 
vara lika fasad. 

7.5 Plåt – tak, fasad och dörr
Plåten ska underhållsmålas kon  nuerligt i sy  e a   
undvika gravrost. Färgsystem bör motsvara de höga 
tekniska krav skärgårdsklimatet ställer på färgskikt. 
Färgsystemet ska även vara väl beprövat och allmänt 
accepterat inom kulturmiljövården. Slutstrykning ska 
u  öras med pensel för e   mer tradi  onell utseende. 
Synlig, grov gräng från rulle får inte förekomma. Kulör 
ska vara vit lika ursprunglig och befi ntlig. 

Underarbete vid målning ska u  öras utan åverkan 
på plåt, infästning och andra detaljer. Vid eventuell 
blästring ska prov först u  öras i sy  e a   fastställa en 
varsam metod med lämplig stryka. 

Vid nödvändiga byten av bultar och nitar ska 
ersä  ande bult/nit vara lika befi ntliga beträff ande 
material, form och dimensioner.

Om renovering ska ske i verkstad ska demontering 
och frakt ske med stor aktsamhet och föregås av 
skyddsintäckning av fönster samt säkring av lösa föremål 
och utrustning. Ny håltagning i stommen ska undvikas. 
Vid nymontering ska befi ntliga hål användas i så hög 
utsträckning som möjligt. Ny håltagning bör undvikas. 
Vid ny håltagning ska rostskyddsbehandling u  öras. 
Vid montering av skyltar bör reversibla metoder som 
limning eller liknande användas.

7.6 Särskilda krav på antikvarisk kompetens 
Vid arbeten i eller underhåll av fyren ska an  kvarisk 
kompetens medverka då åtgärderna kan påverka de 
kulturhistoriska värdena. 

7.7 Dokumentation 
Protokoll över underhåll ska upprä  as som 
kunskapsunderlag för fram  da åtgärder. Åtgärder 
som bedömts  llståndsplik  ga ska kontrolleras 
och dokumenteras av an  kvarisk medverkan. 
Tillståndsplik  ga åtgärder med villkorad dokumenta  on 
ska sändas  ll Riksan  kvarieämbetet samt läggas  ll det 
samlade kunskapsunderlaget.
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Bredskärssunds fyr kring år 1920. Fotot är möjligen spegelvänt. Fotograf: Okänd. Källa: Järnvägsmuseets arkiv genom Digitalt 
museum.

Bredskärssunds fyr kring år 2020. Fyren är  llsammans med Bokö och Råå fyr några av få kvarvarande av 
fyrtypen. Fotograf: Emma Wegrell, Sjöfartsverket.
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Ledskärs fyr uppfördes sam  digt som Bokö. Idag är kuren ersa   med en ny modell. Källa: Bergshammars Hembygdsförening 
genom fyr.org

Fyren på Tokenäs udde vid Byxelkrok på Öland år 1953. Fyren har idag ersa  s med en ny kur. Källa: Kalmar läns museum genom 
Digitalt museum.
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Kap. 8. Historik och åtgärdshistorik

Text och bild i kap. 8.1 är framtagen för Statens fas  ghetsverk 
genom an  kvarie Wivi-Ann Reit och arkitekt Kers  n Sundin, 
Kungsbacka kommun

8.1 Kortfattad fyrhistorik
Både fi skare och sjöfarare har alltsedan långliga  der 
ha   behov av eldar för a   vägleda sig  ll sjöss. Steget 
från de  digaste eldarna  ll de verkliga fyrarna är 
oändligt stort.

De första fyrarna
De första reguljära fyrarna uppfördes i 
Medelhavsområdet beroende på de  diga 
högkulturernas omfa  ande sjöfart. Den äldsta fyren 
fi nns omnämnd redan på 600-talet f.Kr.

Den mest kända fyren från forn  den, fyren 
Pharos utanför Alexandria, uppfördes omkring 300 
f.Kr. Fyrtornet, som räknades som e   av an  kens sju 
underverk, var i bruk under tusen år. I Pharos, liksom i 
alla romerska fyrar, eldade man ved, kol eller  ärrbloss 
i öppna fyrgrytor eller på spishällar. Det dröjde fram  ll 
mi  en av 1400-talet innan det var möjligt a   sä  a en 
glaskupa, en s.k. lanternin, över fyrljuset. Lanterninen 
var inledningsvis gjord av små glasbitar innefa  ade i bly. 
Under 1500-1700-talen, när tekniken a   glasa större 
ytor utvecklats, infördes glaslyktor vid åtskilliga fyrar. 
Lysämnet var då vanligen olja eller kol.

Mot slutet av romar  den, ungefär 400 e. Kr., släcktes 
fyrarna (vissa fyrar raserades) i Medelhavsområdet. 
Tiden fram  ll 1100-talet dominerades av krig och 
folkvandringar. På 1200-talet uppstod på ny   intresse 
för fyrväsendet, denna gång i Danmark. För a   
underlä  a genomseglingen av Öresund uppförde 
Valdemar II på begäran från Lübeck en fyrbåk vid 
Falsterbo år (1202 -) 1220. Utbyggnaden av fyrarna vid 
Kullen, Anholt och Skagen skapade den första fyrbelysta 
farleden.

Öppen låga
En av de fyrtyper som användes var den så kallade 
vippfyren. Den kunde konstrueras för en lyshöjd på 
uppemot 10 meter. Konstruk  onen medgav a   man 
kunde röra fyrljuset (vippa armen) och på så vis utskilja 
fyrljuset från fasta sken på land. Vippfyren kom a   
användas i Sverige fram  ll slutet av 1700-talet. I Skagen 
återfi nns än idag en bevarad, restaurerad vippfyr av 
museal karaktär. 

Fyren Pharos utanför Alexandria. Bild ur ”Den stora boken om 
fyrar” (något beskuren)

Den bevarade och restaurerade vippfyren i Skagen. Bilden, som 
beskurits, är skannad från ”Livet på Nidingen” 
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Under 1600-1700-talen fortsa  e utbyggnaden av 
fyrväsendet såväl i Sverige som utomlands. 

Uppförandet och skötseln av fyrarna lades i äldre 
 d o  a ut på entreprenad  ll enskilda personer, 

vilka i gengäld hade rä   a   uppbära avgi   från 
förbipasserande fartyg.

Under denna  d hade alla fyrar samma ljuskaraktär. 
Det var först under slutet av 1700-talet och början av 
1800-talet tekniska hjälpmedel kom a   utvecklas, som 
möjliggjorde olika fyrljuskaraktärer.

Den vanligaste fyrtypen utgjordes av den öppna 
stenkolsfyren, men även lampor och ljus av olika 
slag användes. Ljusen var då inneslutna i lyktor eller 
lanternor som skydd för vinden. Lyktorna brändes med 
tran eller med talgljus.

1700-talet och 1800-talets början. De  a var e   fyrljus 
som uppska  ades av sjöfarare framför nya och mer 
sofi s  kerade fyrlampsystem.

Oljefyrlamporna genomgick ingen nämnvärd 
förändring från an  ken fram  ll 1700-talet. De bestod 
av en oljebehållare och en rund veke och förbränningen 
var o  a ofullständig; den obrända, förgasade oljan 
bildade sot och osade. 1763 började man  llverka fl ata 
vekar och använda lampglas runt lågan, vilket gjorde 
oljegasens förbränning fullständigare och därmed 
ökade lågans lyskra  . Den schweiziske fysikern Aimé 
Argand uppfann 1782 en lampa, som var upp  ll  o 
gånger ljusstarkare än  digare lampor. Denna lampa 
vidareutvecklades senare av olika konstruktörer.

Den så kallades argandska lampan, i kombina  on med 
slipade paraboliska speglar, uppsa  es i Sverige mellan 
1838-1872 och användes ända in på 1930-talet (den 
mindre siderallampan i led- och hamnfyrar).

Linsapparaten
Linsapparaten av kristallglas var den fyrtekniska 
uppfi nning som skulle komma a   revolu  onera fyrarna 
i världen. Fysikern och ingenjören Fresnel hade  digt 
studerat ljusets brytning i linser och prismor. I stället 
för a   centrera strålarna i en brännpunkt kunde en 
ljuskälla placerad i brännpunkten sprida ljuskällans 
strålar. Genom a   placera fl era kristallglas i en ring 
kring lågan kunde han få ljuset a   spridas åt alla håll 
sam  digt. Dessutom förstärktes ljusstyrkan påtagligt. 
Det utvecklades två huvudtyper av linsapparater; 
strålkastarlins för rörligt sken och trumlins för fast sken. 
Den senare linsen användes för fyrsken med karaktär; 
det vill säga ljuset tändes och släcktes med regelbundna 
intervaller. 

Exempel på fyrpanna med öppen låga. Tecknat av Anders 
Polheimer. Bild ur ”Nidingen - Sveriges första fyrplats

Fresnels strålkastarlins (  ll vänster) och trumlins. Bilder ur 
”Den stora boken om fyrar”

E  erhand började man använda metallspeglar för a   
förstärka ljusskenet. Landsort var den första svenska 
fyr, där spegel installerades i samband med fyrens 
uppförande 1669 (träfyren brann ner 1672). Svensken 
Johan Daniel Braun stod bakom konstruk  onen, som 
han patenterade 1681. 

Konstruk  onen med speglar kom a   utvecklas under 
1700-talet, så a   man med spegeltekniken även kunde 
ändra fyrljuskaraktären. Carlstens fyr på Marstrand 
utrustades 1781 med en rundgående spegelapparat. 
Den roterande fyrapparaten, konstruerad av Jonas 
Norberg, var utrustad med sex speglar. E   loddrivet 
urverk åstadkom rota  onen, så a   samma fyrkaraktär 
erhölls horisonten runt; rytmiska växlingar mellan ljus 
och mörker.

Stenkol användes alltmer både i ombyggda 
vedfyrar och i nya fyrkonstruk  oner försedda med 
glaslanternin och justerbara lu  kanaler, som skapade 
drag under kolrosten och därmed gav en rökfri, vit, 
kra  ig låga. Denna nya fyrtyp utvecklades främst 
av engelske John Smeaton, svenske ingenjören 
Anders Polheimer och dansken Poul Löwenörn under 



Kap.8:31

VÅRDPROGRAM/2021/Bokö fyr/Sta  ons-ID: 61730071/8. Historik och åtgärdshistorik

Fyrljus med karaktär
Carl Gustaf von O  ers persiennapparat från 1875 
möjliggjorde fyrljus med karaktär i fyrar med fast lins, 
då persiennerna fungerade på samma sä   som en 
klippapparat. 

Ungefär sam  digt konstruerade G.W. Lyth en 
intermi  ensanordning, som bestod av en cylindrisk 
hylsa, som med jämna mellanrum sänktes över och 
avskärmade ljuskällan (också bara i fyrar med fast lins).
En tredje apparat, som möjliggjorde fyrljus med 
karaktär var rotatorn, konstruerad av ingenjör Lindberg 
på Lotsstyrelsen. Den fungerade både för fyrar med 
fast lins och fyrar med rörlig lins. Man började skapa 
olika fyrkaraktärer genom a   välja olika  dsintervaller 
mellan blänkarna. Man utny  jade också färgat glas; rö   
och grönt och använde det  llsammans med ofärgat 
glas (vi   sken). Genom a   öka omloppshas  gheten 
hos fyrapparaten kunde än fl er karaktärer skapas. De 
vanligaste grundkaraktärerna var fast sken, klippsken, 
blixtsken, snabblixtsken, blänksken och intermi  ent 
sken.

Växande sjöfart
På grund av allt större (och snabbare) fartyg och 
växande sjöfart ökade behovet av fyrar. Fyrarna delas 
in i olika kategorier; angöringsfyrar (kust-), ledfyrar 
(ens- och sektorfyrar) och varningsfyrar. Till fyrarna 
räknas också lysbojar, lysprickar och fyrskepp. Många 
fyrskepp låg långt ut från land och hade  ll uppgi   
a   hjälpa sjöfarten a   navigera rä   ute  ll havs. De 
var o  a rödmålade med fyrsta  onens namn i vi   på 
både styrbords och babords sida (exempelvis Fladen 
i Ka  ega   1892 – 1969). Dessa fyrskepp ersa  es 
sedermera, där så var möjligt (annars boj) med en fast 
fyr – en så kallad kassunfyr.

Lyths intermi  entanordning. Bild ur ”Fyrar och fyrfolk - 50 år 
svensk fyrhistoria”
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Oljelampan utvecklas
Undan för undan utvecklades under 1800-talet olika 
typer av oljelampor. Både animaliska och vegetabiliska 
oljor användes som lysämne fram  ll 1800-talets slut. 
Några av de vanligast förekommande oljorna var silltran, 
hampolja och rovolja. I och med a   lamptyperna 
förbä  rades, kunde en övergång  ll fotogen ske under 
senare delen av 1800-talet. Lyth konstruerade en 
brännare för fotogen, som gav betydligt ljusstarkare låga 
 ll lägre total kostnad (den ryska fotogenen var billig).

År 1900 användes veklampor i landets samtliga 
angöringsfyrar.

En y  erligare förbä  ring utgjorde införandet av 
fotogenglödljus, som började användas i Frankrike 1890-
1900.  Den svenska fi rman Lux utvecklade tekniken. De 
första Lux-lamporna började användas i Sverige 1902. 
Tekniken var e   stort steg framåt i utvecklingen och kom 
a   användas ända fram  ll elektrifi eringen av fyrarna 
från och med 1920-talet.

Modern fyrbelysning
Genombro  et för modern fyrbelysning kom sedan 
svenska Lotsverket påbörjat försöken a   använda 
acetylen som bränsle i fyrarna. Vid 1900-talets början 
uppfann Gustaf Dalén för företaget AGA klippapparaten 
och tryckregulatorn, som reducerade gasbehovet 
med mellan 50 och 90 procent. Däre  er, för a   slippa 
gasförbrukning dag  d, uppfann han också solven  len 
1906. Dalén vidareutvecklade också tekniken 
avseende glödgasljus och konstruerade en automa  sk 
glödstrumpeutbytare. Det fullbordade AGA-systemet 
gjorde det möjligt a   bygga fyrar i princip var som helst. 
En AGA-fyr kunde brinna e   helt år utan  llsyn, om allt 
fungerade. Dalén fi ck Nobelpriset i fysik 1912. Den sista 
gasfyren släcktes 1992.

Under 1900-talet elektrifi erades i princip samtliga 
fyrar och automa  serades. Trots minskad lyskra   
drivs fyrar, som inte har  llgång  ll el, av solceller och 
vindkra  .

Acetylenlågans ljusstyrka var mer än  llfredsställande. Bild ur 
”Den stora boken om fyrar”.
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Signalsystem
Vid mycket kra  igt dis eller dimma – ”tjocka” – var 
fyrljuset verkningslöst som navigeringshjälp. Därför 
kom mistsignalsystem a   inrä  as på fyrarna. Nidingen 
var 1766 den första fyren i världen som försågs med 
en permanent/landfast mistsignalsta  on. Däre  er 
dröjde det  ll mi  en av 1850-talet (1844) innan fl er 
fyrar utrustades med mistsignalsta  oner, men redan 
på 1870-talet fanns det 33 sta  oner i landet. Den första 
signalapparaten var en klocka eller en gonggong. Vissa 
fyrplatser användes sig av framladdningskanoner. 
Dessa kom snart a   bytas mot bakladdningskanoner. 
Handluren ersa  es av mistluren, som drevs av 
komprimerad lu   (Vinga på 1870-talet). Mistsirenen, 
som drevs av ånga (1862 -) eller komprimerad lu  , var 
sam  da. Diafonen, som i princip liknar mistsirenen, 
utvecklades 1903. Tyfonen, en svensk uppfi nning från 
1920, som också drevs av ånga eller komprimerad lu  , 
var en e  erföljare liksom nautofonen, som drevs med 
elektricitet (elektrisk lu  membransändare). Knall-
signaleringen (elektrisk) kan kanske anses vara en 
e  erföljare  ll kanonerna. 

Då lu  burna ljudvågor innebar vissa problem 
avseende säkerställd funk  on utvecklades underva  ens-
signaleringen; först med hjälp av underva  ensklocka, 
senare med hjälp av elektriska membransändare. 

Tyfon (uppe  ll vänster), bild ur ”Den stora boken om fyrar”. 
Ljuddiagram utvisande olika signalers räckvidd (nere  ll 
vänster), bild ur ”Den stora boken om fyrar”. Nidingens 
fyrplats med sin lä   igenkännbara silue   av den nya fyren 
och tvillingfyrarna. Foto från 2005, kommunan  kvarien, 
Kungsbacka gm. Chris  na Svantesson (ovan).

Tekniken utvecklades vidare genom radiopejlsta  oner, 
radiokompasser och radiofyrar (bland annat på 
fyrskeppet Fladen) och blev verktyg i en allt säkrare 
navigering för sjöfarten. På 1920-talet fanns i Sverige 4 
radiopejlsta  oner och 93 mistsignalsta  oner.

Under åren har radarnavigeringen minskat fyrljusets 
betydelse. Iden  fi eringen av fyrläget underlä  as genom 
 llkomsten av radarfyrar; så kallade raconer, som 

från radarekot ger en igenkänningssignal. Posi  ons-
bestämning görs numera med stor säkerhet genom 
satellitnavigering; GPS och DPS (Diff eren  al GPS). 

Fyrar med symbolvärde
Fyren har förlorat det mesta av sin betydelse. Det 
ligger dock en stor symbolisk kra   i fyrbegreppet. 
Fyren står för trygghet och vägledning. De bo  enfasta 
utsjöfyrarna kan komma a   behålla sin betydelse 
som iden  fi eringsobjekt. Däremot kommer raconer 
for  arande a   behövas, inte minst som referenspunkter 
för fartygens elektroniska kartor, som kommer a   
ersä  a dagens sjökort.
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8.2 Historik Bokö fyr

Inomskärsleden och Bokö fyrplats 
Bokö fyrplats togs i bruk under hösten 1867 e  er 
påtryckningar från e   fl ertal redare och befälhavare 
på passagerarfartyg som trafi kerade området. De 
såg behovet av nya fyrar i inomskärsleden mellan 
Södertälje och Bråviken. Leden var vik  g för sjötrafi ken 
mellan Stockholm och Göta kanal. I en skrivelse  ll 
”Förvaltningen av Sjöärendena” framfördes a   nya 
fyrar behövde uppföras på grund av ”nödvändigheten 
a   under alla års  der äfven om nä  erna, oafvbrutet 
fortsä  a farten”. Som svar på skrivelsen  llkom de nya 
fyrplatserna vid Bokö, Ledskär och Femörehuvud. De tre 
platserna försågs med kombinerade fyr- och bostadshus 
av snarlikt utseende. 

Det huvudsakliga sy  et med fyren på Bokö var a   
tjäna som ledning för fartyg som var på väg in genom 
sundet från nord-ost och skulle vidare  ll Bråviken 
eller Göta kanal. Ledskär och Femörehuvud användes 
för ledning i motsa   riktning för fartyg som skulle  ll 
Södertälje kanal och Mälaren. 

Leden som passerar Bokö har troligtvis mycket gamla 
anor och användes långt innan fyrplatsen byggdes där. 
En segelled med en sträckning som liknar dagens fi nns 
på en karta från år 1679. Leden på kartan är markerad 
med texten ”Fahrwa  net igönom Schiergården”. 
Troligen är det en del av den segelled som nedtecknades 
på 1200-talet för den danske kungen Valdemar Sejr. 
Segelbeskrivningen benämner e   hundratal platser 
mellan Utlängan i Blekinge  ll Reval i Estland och de 
fl esta namn går a   känna igen än idag. Bokö-Oxnö 
benämns inte i texten, däremot nämns Hänö, som 
ligger på andra sidan sundet. De närliggande platserna 
Sävsundet och Fifång fi nns också med i skri  en. Den 
medel  da segelleden har idag populärnamnet ”Kung 
Valdemars segelled”. Det är troligt a   delar av den var i 
bruk redan under vikinga  den.

Utsni   ur karta från 1679. Trosa - Vagnhärad socken Oxelvik nr. 1. Avmätning. Lantmätare Anders Andersson. Den streckade 
linjen med texten ”Fahrwa  net igönom Schiergården” markerar den troligen mycket gamla farled som gick inomskärs längs med 
ostkusten. Troligen är det en del av samma led som beskrevs på 1200-talet och som under 1900-talet kommit a   kallas för ”Kung 
Valdemars segelled ” e  er den danske kungen Valdemar Sejr. Bildkälla: Lantmäteriet, historiska kartor.
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Karta från 1679. Trosa - Vagnhärad socken Oxelvik nr. 1. Avmätning. Lantmätare Anders Andersson. Källa: Lantmäteriet, 
historiska kartor.
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1800-talets stora kanalbyggens betydelse för Bokö 
fyrplats 
Behovet av en ledfyr på Bokö-Oxnö uppstod i hög 
utsträckning på grund av anläggandet av Södertälje 
kanal 1807 – 1819 och Göta kanal 1810 – 1832. 
Kanalerna innebar stora förtjänster för transporter 
mellan Mälaren, Östersjön och västkusten. Under e   
par år  onden vid mi  en av 1800-talet var Göta kanal 
den vik  gaste färdvägen genom landet. Kanalen var 
ifrågasa   redan vid  den för uppförandet, bland annat 
för a   kostnaden nästan blev 10 gånger så dyr som 
beräknat. När järnvägen började byggas ut på 1860-talet 
tog det inte lång  d innan den tog över stora delar 
av passagerar- och godstrafi ken mellan Stockholm 
och Göteborg. De  a ledde  ll a   kanalens betydelse 
minskade. 

M/S Diana utanför Bokö. Fartyget byggdes år 1931 för a   trafi kera sträckan mellan Stockholm - Göteborg via Göta kanal. 
Kanalbåtarna var förr en mycket vanlig syn i farleden utanför Bokö fyr. Okänd konstnär. Källa: Fyr.org.

Göta kanal hade indirekt en stor betydelse för den 
stora samhällsutveckling som skedde i Sverige 
under 1800-talet. Dels innebar kanalbygget 
vik  g arbetserfarenhet inför kommande stora 
infrastrukturprojekt. Dels hade Motala verkstad 
– som uppfördes för a   underhålla maskiner och 
annat vid kanalbygget – en stor betydelse för den 
 diga industrialiseringen och den framväxande 

verkstadsindustrin i landet.



Kap.8:37

VÅRDPROGRAM/2021/Bokö fyr/Sta  ons-ID: 61730071/8. Historik och åtgärdshistorik

Fyrplatsen från 1867
Den första fyren som byggdes på Bokö var e   
kombinerat fyr- och bostadshus. Enligt uppgi   
 llverkades huset på snickerifabriken Bark & Warburg 

i Göteborg. Byggnaden ritades av G.E. Höjer enligt 
signatur på ritningen. G.E Höjer anställdes på 
fyringenjörskontoret vid Lotsverket samma år som Bokö 
fyrplats uppfördes. Med  den blev han överfyringenjör 
på Lotsverket, där han arbetade fram  ll sin död år 
1891.

Ritningarna visar a   byggnaden hade en enkel 
planlösning med två kammare och en förstuga. I 
mi  en av byggnaden fanns en spis och murstock. På 
den östra fasaden fanns en fyrlykteutbyggnad där en 
sideralskensspegelapparat med oljelampa var monterad.  
Fyren hade fast sken och lyste i riktningen NNO över 
NO  ll O. Fyren hölls tänd från solens nedgång  ll dess 
uppgång så länge sjövägarna var isfria. Anordningen 
kunde nås från insidan av bostadshuset. På ritningarna 
fi nns en balkong inritad i e  erhand, möjligen har den 
byggts  ll för e   enklare kunna underhålla fyrlyktan 
även från utsidan. Enligt uppgi   var huset rödfärgat med 
e   vi   mi   ält målat på den östra sidan.

Anteckningarna på ritningarna visar a   byggnaden 
u  ördes i enighet med ritningen år 1867. Byggnaden 
ändrades år 1885 när fönstren by  es ut på gavlarna 
 ll 2-lu  sfönster, spisen ersa  es med en kakelugn och 

e   ny   skåp sa  es upp i köket. Samma år byggdes det 
också en förråds- och vedbod på fyrplatsen. År 1889 
by  es spegeln för sideralsken och oljelampan ut och 
i stället monterades en sjä  e ordningen (300 mm) 
dioptrisk trumlins och en envekig fotogenlampa med 
ljusstyrka 40 Heff nerljus.

Fyrplatsen avvecklades år 1892 och ersa  es med 
en enklare fyrkur av järnplåt som placerades på berget 
nedanför det äldre bostadshuset. Enligt Lotsstyrelsens 
årsberä  else fl y  ades det gamla fyr- och bostadshuset 
 ll fyrplatsen Alen vid inloppet  ll Bråviken. Enligt 

anteckningar på ritningen över förråds- och vedboden 
fl y  ades den  ll Strupö lotsplats mellan Oskarshamn 
och Västervik. 

Utsni   ur ritningen över det kombinerade fyr- och bostadshuset. Ritningen i helhet redovisas på följande sida. Källa: Riksarkivet i 
Marieberg.
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”Ritning  ll e   Fyr och Boningshus a   uppföras vid Bokö sund inom Norrköpings Lots-Fördelning. Faställes på Kongl. 
Förvaltningens av Sjöärenda vägnar. Stockholm den 19 mars 1867. Övrig text på ritningen berä  ar: ” År 1867 blev denna 
byggnad u  örd i fullkomlig överensstämmande med denna ritning.” samt  ”År 1885 bor  ogs spiseln vid a. och uppsa  es istället 
en rund kakelugn. De stora 3-lu  gavelfönstren utby  es mot 2-lu  . E   skåp uppsa  es i köket.” Ritningen är ritad av G.E Höjer. 
Anteckningarna är skrivna av P.E. Ahlgren, N.G von Heidenstam och G.E. Höjer Källa: Riksarkivet i Marieberg.
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”Ritning  ll e   Fyr och Boningshus a   uppföras vid Bokö sund inom Norrköpings Lots-Fördelning. Faställes på Kongl. 
Förvaltningens av Sjöärenda vägnar. Stockholm den 19 mars 1867.” Ritningen är ritad av G.E Höjer. Texten är samma som på 
föregående sida, men det fi nns även en enklare skiss i form av en situa  onsplan med en svårtydd  anteckning. Källa: Riksarkivet i 
Marieberg.
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Ritning över Förråds- och vedboden vid Bokö fyrplats uppförd år 1885. På ritningen fi nns följande anteckningar:  ”År 1885 
uppfördes en förrådsbod vid Bokö fyrplats i huvudsaklig överenstämmande med denna ritning. Förslaget upptog a   boden 
skulle byggas över den befi ntliga källaren som dock befanns där  ll olämplig. G.E. Höjer.”, ”Enligt Lotskaptenens uppgi   bor  ogs 
mi  enväggen vid husets uppsä  ning och blo   en dörr mi   på ena långväggen anbragdes.”, ”1892 fl y  ad  ll Strupö lotsplats”  
Källa: Riksarkivet i Marieberg.
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Plan över fotmuren  ll det blivande boningshuset med bislag vid Bokö-sund. Lots- och Fyrinrä  ningens Ingeniör kontor i april 
1867. Ritad av Leif Lindberg. Källa: Riksarkivet i Marieberg.
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Fyrkuren från 1892
Den nya fyrkuren, som var en rund kur i järnplåt, 
byggdes troligen e  er en typritning. En ritning från 
mars år 1891 visar a   nya fyrkurar, iden  ska med Bokö 
fyr, var tänka a   uppföras på Käringön, Svedudden, 
Tyvö, Staboudde, Nykvarnsholmen, Gälnöport och 
Värmdögarpen. Ingen av platserna har kvar fyrtypen 
idag. Enligt ritningen är fyren ritad av J. Höjer som 
arbetade på Lotsverket mellan 1877 - 1908. År 1891 var 
han nybliven överfyringenjör. Fyrtypen användes på e   
fl ertal platser över hela Sverige och skulle bli mycket 
vanligt förekommande utmed kusterna. Bokö fyr, från 
1892, bör  llhöra en av  digast uppförda och är en av få 
som fi nns bevarade idag.   

Den nya fyrkuren var mer lä  skö   än  digare, varför 
den fasta bemanningen på Bokö drogs in, men fyren 
hade for  arande kvar  llsyningsmän med uppgi   a   
ta hand om fyren. Det fi nns olika uppgi  er om fyrens 
utrustning vid  den, men troligen övertogs linsen från 
det avfl y  ade fyr- och bostadshuset.  Fyren hade en 
envekig fotogenlampa av märket Lyth för kon  nuerlig 
förbränning, möjligen var det samma oljelampa som 
installerades år 1889 i det gamla fyr- och bostadshuset.

Genom årens lopp har fyrapparaten moderniserats 
e   fl ertal gånger.  År 1925 inmonterades en rotator, 
vilken förändrade fyrens fasta sken som  digare kunde 
vara svår a   skilja från annat ljus på land. År 1941 
installerades AGA-ljus med klippapparat KMD-130 
och solven  l. Trumlinsen behölls men byggdes om. 
AGA-ljuset verkar ha använts så långt som en bit in på 
1980-talet. Numera kommer ljuset från 5 W, 10,3 V 
lampa, ba  erier och solcellspaneler. Solcellerna fanns 
på fyren år 1996 enligt e   foto från samma år.

1924 Bokö fyrplats. Foto: H.C, Lotsverket. Källa: Sjöfartsverkets arkiv.
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Ritning  ll fyrkur av plåt för Käringön (Svartklubbsleden), Svedudden (Arholmaleden), Tyvö (Arholmaleden), Staboudde 
(Furusundsleden), Nykvarnsholmen (Furusundsleden), Gälnöport (osäker stavning) (Sandhamnsleden) och Garpen - 
(Värmdögarpen) (Sandhamnsleden). Ritningen är från mars 1891 och är signerad J. Höjer. Ingen av dessa fyrar har kvar det 
ursprungliga utseendet, varför Bokö fyr från 1892 bör vara en av de äldsta, bäst bevarade.
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Ritning över Bredskärsunds fyr, vilken är av samma typ av fyr som Bokö. Källa: 
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Bostadshuset och rester av den gamla fyrplatsen
Det nuvarande bostadshuset har årtalet 1906 skrivet 
på fasaden, troligen är det året då byggnaden 
färdigställdes. Byggnaden syns på e   foto daterat år 
1905 vilket visar fyren, bostadshuset, jordkällaren och 
förrådsbyggnaden. Bostadshusets exteriör har ännu 
inte målats, men i övrigt har platsen ungefär samma 
utseende som i dag. 

Byggnaden uppfördes som privatbostad. Det är 
möjligt a   grundmurarna från det  digare fyr- och 
bostadshuset återanvändes vid nybyggnaden. Enligt 
ritningar var den äldre grunden ungefär 4,5 x 7, 5 
meter och det nuvarande bostadshuset är något 
större. Sockeln på det äldre fyr- och bostadshuset var 
betydligt högre än den på det nuvarande bostadshuset. 
Placeringen verkar dock vara rimlig då fyrens uppgi   var 
a   leda fartyg som kom in från nord-ost. Den jordkällare 
som idag fi nns i nära anslutning skulle kunna vara äldre 
alterna  vt vara byggd på äldre grundmurar. I övrigt fi nns 
få rester bevarade av den gamla fyrplatsen från 1867.

Bokö fyrplats år 1905. Foto: Lotsverket. Källa: Sjöfartsverkets arkiv.
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Livet i Trosa skärgård
Skärgården har varit en vik  g plats för invånarna i 
Trosa under hundratals år. Fisket har stå   för den 
huvudsakliga näringen ända sedan medel  den. Länge 
fanns det e   fl ertal fi skebyar ute på öarna i skärgården. 
Fiskarna i Trosa kallades för ”Skärborgare” och under 
sommarhalvåret fl y  ade de ut ur staden för a   bedriva 
fi ske. Huvudfi skeplatsen låg länge ute på Öja, där små 
fi skestugor for  arande fi nns kvar.

Öja fungerade som infart  ll Stockholms södra 
skärgård och här fi nns en av de äldsta fyr- och 
lotsplatserna i Sverige – Landsort. Fiskebyarna 
började avvecklas vid slutet av 1800-talet då båtarna 
moderniserades. Fisket skulle dock växa kra  igt och vid 
 den för andra världskriget var Trosa Fiskelag det största 

på hela ostkusten.

Trosa har aldrig ha   järnväg och det var först år 1913 
som det närliggande Vagnhärad fi ck en egen tågsta  on. 
Fram  ll dess skedde transporter mest via sjövägen. 
Vid  den kring det förra sekelski  et var ångbåtarna det 
snabbaste färdmedlet. Det fanns fl era ångfartyg som 
upprä  höll förbindelserna med omvärlden och som 
reguljärt trafi kerade närliggande städer och Stockholm. 
De  a innebar a   turister och sommargäster var vanliga 
i Trosa redan under 1800-talet då de enkelt kunde ta 
sig  ll och från staden. Ångbåtarna spelade en stor roll 
för transporter av olika varor. En av båtarna kallades 
”mjölksurran” i sin egenskap som mjölktransportör  ll 
Stockholm. 

Bokö fyr sedd från norr. Foto  i sept. 1933 av H.C. Källa: Sjöfartsverkets arkiv.
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Livet på Bokö fyrplats
Udden där fyrkuren står heter Jula  on, varför fyren 
ibland kallas för Jula  ons fyr. Namnet lär ha uppkommit 
då en skuta förlist på platsen en stormig jula  on. Förr 
talades det om ”Skuthamnen på Jula  on”, en skyddad 
plats som skutskepparna i skärgården uppsökte vid 
stormigt väder. Troligen var det en plats en bit bort från 
fyren och inte den naturhamn som ligger i fyrens närhet.

Den av fyrvaktarna som var längst på Bokö var Carl 
Oskar Eklund som var verksam som  llsyningsman för 
fyren mellan åren 1903 och 1938. Gravvården över Carl 
Oskar och hans fru Frida står uppställd vid jordkällaren 
i anslutning  ll bostadshuset. De har inte begravts på 
platsen, utan gravvården är di  ly  ad i e  erhand. E  er 
Carl Oskars död år 1938 levde Frida kvar i bostadshuset 
som änka. På sin 75-årsdag sågade hon ner den högsta 
tallen på ön och  llverkade en egen fl aggstång. Frida 
beskrivs som en färgstark person som var välkänd ute 
i skärgården, liksom på land. Förfa  aren Erik Asklund, 
som under många år hade e   sommarställe på den 
närliggande ön Bokö, har även skrivit om ”Frida på 
Jula  on” i li  erära sammanhang.

Carl Oskar var son  ll Carl August Eklund, den förste 
fyrvaktaren på Bokö (1867–89). Carl August fi nns med i 
protokollen e  er a   fyren av misstag hade slocknat den 
23 augus   år 1885. Han dömdes i krigsrä   vid Flo  ans 
sta  on och  lldelades 10 kronor i böter för misskötsel 
av fyren. Bro  et var inte allvarligare än a   han kunde 
fortsä  a som fyrvaktare fram  ll sin död e   par år 
senare. Familjen Eklund har ha   stor betydelse för Bokö 
fyr, då medlemmar ur den varit anställda som fyrvaktare 
eller  llsyningsmän under närmare 70 år mellan år 1867 
och 1938.

Följande personer finns registrerade som fyrvaktare 
eller tillsyningsmän för Bokö fyr:

Eklund, Carl August (1831–1889), Fyrvaktare 1867-09-
04 - 1889-12-07

Linné, Peter Johan Petersson (1852–1933), Fyrvaktare 
1890-03-21 - 1891-09-14

Eklund, Anders Gustaf Karlsson (1853–1903), Fyrvaktare 
1891-10-01 - 1903-06-21. Son  ll Carl August Eklund.

Eklund, Karl Oskar (1864–1938), Tillsyningsman 1903-
07-08 - 1938-02-19. Son  ll Carl August Eklund.

Söderholm, Knut Emil (1901–1986) Tillsyningsman 1938-
05-01 – Okänt år
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8.3 Åtgärdshistorik

År 1867 – Kombinerat fyr-och bostadshus byggs på 
platsen (Bebyggelseregistret, Riksarkivet).

År 1885 – Byggs e   förråd och vedbod. 
Bostadshuset byggs om med nya fönster och ny spis. 
(Bebyggelseregistret, Riksarkivet).

1889 – Ny lampa och lins i fyren (Bebyggelseregistret).
Spegeln för sideralsken med oljelampa by  es mot lins 
och fotogenlampa med veke (Fyr.org)

År 1892 – Den fasta bemanningen dras in på 
fyrplatsen. Fyrhuset ersä  s med den nuvarande fyren 
– en rund fyrkur i järnplåt. Den nya fyren övertog 6:e 
ordn. linsen från den släckta fyren och hade Lyths 
envekiga fotogenlampa för kon  nuerlig förbränning. 
(Bebyggelseregistret, Fyrhandboken m.fl .).

År 1892 – Det gamla fyr- och bostadshuset fl y  as  ll 
fyrplatsen Alen utanför Bråviken (Bebyggelseregistret 
m.fl .).

Foto över Bokö fyr daterat 1996-09-23. Foto: Åke Olofsson. Källa: www.fyr.org.

År 1892 – En bod från 1885 fl y  ades  ll Strupö lotsplats 
(Bebyggelseregistret, Riksarkivet).

År 1906 – E   ny   bostadshus uppförs på platsen enligt 
datering på husets fasad. Äldre foto visar a   den var 
under uppbyggnad år 1905.

År 1941 – Försågs fyren med ny lins av sjä  e ordningen 
(300 mm Ø) och AGA-ljus. (Bebyggelseregistret, fyr.org). 

År 1985 - var den vita fyrkuren försedd med AGA-ljus. 
Op  sk karaktär: K WRG 4 s 5,6 M. Ljusstyrka W 120 cd, R 
32 cd och G 16 cd.

1990-tal - Solcellerna fanns på fyren år 1996 enligt e   
foto från samma år. (Fyr.org).

År 2008 – Statligt byggnadsminne.

År 2021 – Renovering av fyren planeras. Vårdprogram 
upprä  as.
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Bokö fyrplats 1925. Foto. R.B. Källa: Sjöfartsverkets arkiv.
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Generalsstabskartan från 1873. Trosa (J243-67-1). Utsni  . Källa: Lantmäteriet, historiska kartor.
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Häradsekonomiska kartan, Blad: Refskär - Uppsala län. Kartan togs fram mellan 1859 och 1934. Bladet över Refskär är troligen 
från före sekelski  et. Utsni  . Källa: Lantmäteriet, historiska kartor. 
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1925-09-02 Gränsbestämning, Ägostyckning. Källa: Lantmäteriet, historiska kartor.
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Ekonomiska kartan, Hänö 1958 eller 1960 (J133-9I5a60). Utsni  . Källa: Lantmäteriet, historiska kartor. 
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Kap. 9. Nulägesbeskrivning

Bokö fyr

 9.1 Nulägesbeskrivning
Bokö fyr står på den norra delen av Bokö – Oxnö i 
skärgården utanför Trosa. Fyrplatsen ligger i anslutning 
 ll Sävösundsleden och fyren är placerad söder om 

själva farleden på en udde som kallas Jula  on. Platsen 
ligger ungefär 5 km från tätorten fågelvägen och nås 
enklast med båt. Närmaste fastlandsförbindelse är 
troligen Korsnäsudden som ligger någon kilometer bort 
vid Gillbergsvik. Förutom fyrplatsen med bostadshus 
fi nns det y  erligare en bebyggd tomt med på Bokö – 
Oxnö. En stor del av ön är naturreservat.

Den del av ön där fyrplatsen ligger är kuperad och 
bergig med höga branter. Ön domineras annars av 
äldre tall- och granskog som inte har brukats på lång 
 d. Växtlivet på ön är av orörd karaktär. Här fi nns även 

lövträd, knärot och näsrot, liksom många arter av lavar 
och mossor. Den stora varia  onen av växtlighet skapar 
vik  ga boplatser för fåglar. På den västra delen av ön 
fi nns på toppen av Stångberget e   äldre sjömärke.

Tomten där fyren ligger ägs av Sjöfartsverket, men 
de övriga byggnaderna är privatägda och står på ofri 
grund. Förutom bostadshuset fi nns här en förrådsbod 
och en jordkällare. Här fi nns också en naturhamn med 
bryggor.  Husen har  llkommit runt  den för det förra 
sekelski  et. Möjligen härrör vissa grundmurar från den 
ursprungliga fyrplatsen som byggdes här 1867.

 9.2 Användning
Fyren används som en ledfyr. 

 9.3 Konstruktion
Grund
Grunden är gjuten i betong (troligen oarmerad) direkt 
på berget. Även trappsteget är gjutet i betong. I berget 
runt fyren fi nns fl era borrade hål med okänt ursprung. 
Grund och sockel är täckmålade i vit kulör. 

Stomme, fasad och tak
Fyrens fasad och tak är u  örda i nitad plåt. Nitad plåt 
återfi nns även i in- och utvändiga detaljer som ven  ler, 
fönsterbleck eller dörrar.

All plåt är täckmålad i fl era lager. Två typer av 
rostskyddsfärger förekommer, en som påminner om 
järnmönja och en grå primer av något slag. Även e   
kromoxidgrönt färgskikt förekommer. Det y  ersta 
färgskiktet utgörs av vit oljefärg. 

Fönster
Fyren har tre fönster bestående av blyinfa  at glas 
infäst med ki   och mer modern mjukfog i karm. 
Fönsterkarmarna är i stål och har nitats fast i plåten.

 9.4 Tekniska system
Uppvärmning
Fyren saknar värmekälla och står kallställd.

Elektricitet
Elen i fyren drivs av ba  erier som laddas upp av 
solcellspanelen som fi nns på taket.

Va  en och avlopp
Fyren saknar va  en och avlopp

Ven  la  on
Fyren har en typ av självdragsven  la  on med en 
större ven  l placerad i taket och fl era mindre ven  ler 
placerade i fasaden kring hela byggnaden. 

Nuvarande op  k
6:e ordningen (300 mm) dioptrisk trumlins (90° lins + 
45° öppen + 90° lins + 135° skärm), (LLSL-300), 2x5W 
10,3V glödlampa, elklipp, fotocell.

Nuvarande karaktär: Iso WRG 4 s 6,2 M. Lyshöjd: 4,8 m.

 9.5 Övrigt
Skyltar
Två skyltar är monterade på fyrens fasad. Den ena är 
från 2017 och beskriver fyrens historik kort. Den andra 
skylten är äldre och innehåller ordningsföreskri  er.
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Fyren och den gamla fyrplatsen sedd från farleden i norr. Den här vyn har genom åren blivit e   klassiskt mo  v från Trosa skärgård. 
Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Fyren från nord-väst. I bakgrunden syns bostadshuset från 1906. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Fyren från väster. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Fyren från syd-väst. På fyrens tak syns solcellspanelen som monterades på 1990-talet. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Fyren sedd från syd-väst. Solcellspanelen fi nns på e   äldre foto från 1996. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Fyren från söder. Två skyltar (se foton på nästa sida) är monterade på dörren. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Skylt från år 2017 för a   uppmärksamma fyrplatsens 150-åriga historia. Skylten är uppsa   av Svenska Fyrsällskapet. Foto: 
Fredriksson arkitektkontor 2021.

Äldre skylt signerad Kungl. Lotsstyrelsen som si  er på dörren  ll fyren. Troligen är skylten uppsa   på 
1940-talet. Fasaden under skylten har rostat  p.g.a håltagningen för skylten eller möjligen en materialreak  on. 
Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Fyrkuren på foto från nord-öst. Skador som färgfl agor och rost fi nns på både fasad och sockel. Foto: Fredriksson arkitektkontor 
2021.

Fyren från syd-öst. Trappan i förgrunden leder upp  ll bostadshuset. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021. 
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Fyrplatsen från nord-väst. Bryggorna ligger väster om fyren i en liten vik som har karaktären av en naturhamn. Foto: Fredriksson 
arkitektkontor 2021.

Fyrplatsen och udden sedd från söder. Alla byggnader på tomten verkar ha funnits på platsen redan år 1905 enligt äldre 
fotografi er. Sedan har detaljer som altaner och staket  llkommit genom åren.  Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Det senare  llkomna bostadshuset från 1906. Fyrvaktaren Eklunds gravvård syns  ll höger i bild. Han var  llsyningsman för 
fyren mellan 1903 fram  lls sin död år 1938. Frida på Jula  on var en välkänd karaktär ute i Trosa skärgård. Foto: Fredriksson 
arkitektkontor 2021.

Förrådsbyggnad sedd från norr. Även den här byggnaden verkar ha  llkommit ungefär sam  digt som bostadshuset enligt äldre 
foton. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Fyrvaktaren Eklunds och hans maka Fridas gravvård står uppställd in  ll jordkällaren. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Jordkällaren är möjligen uppförd på en del av äldre husgrund. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Fyrens takfot. Förutom problem med fl agnad färg och rost fi nns det också en del biologisk påväxt på fasaden.  Foto: Fredriksson 
arkitektkontor 2021.

Taket med den påbyggda solcellspanelen. Ven  len på taket är den del av den ursprungliga ven  la  onen.  Foto: Fredriksson 
arkitektkontor 2021.
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Ursprunglig trappa och sockel, troligen u  örda i oarmerad betong. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Ursprunglig trappa och sockel. Särskilt sockeln har en del skador i form av vi  ring eller frostsprängning. Foto: Fredriksson 
arkitektkontor 2021.
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Fyrens sockel med fl agnad färg. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Sprickor i sockel. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Sprickor och fl agnad färg på fyrens sockel. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Kring hela fyrkuren fi nns hål borrade i berget. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Detalj av e   av fönstren. Biologisk påväxt och rostangrepp. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Detalj av e   av fönstren med sprucket ki   och fl agande färg. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Fönster mot norr. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Övre fönsterbleck med synliga rester av e   kromoxidgrönt färgskikt. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Takven  l. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Insida dörr ursprungligt handtag och lås. 

Insida dörr. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021. Insida och den nedre delen av dörren. Foto: Fredriksson ark. 2021.

Ursprungligt dörrhandtag och sen  da lås.

Ursprungligt gångjärn på dörrens utsida. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Ven  l med nät på insidan av fyrens tak. 
Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Ven  l med nät nära golvet på fyrens insida. 
Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Ven  ler på fasad nära sockeln. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Framskrapade kulörer på fasad med e   antal olika färgskikt. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Rumsbeskrivning

Plan Rumsnummer Rumstyp
1 001 Fyr
Datum Reviderad
2021-03-19 -

Byggnadsdel Material Kulör

Golv Betong, omålad. Betong

Sockel Sockel i nitad plåt, cirkelformad ram som är infäst i fasad och golv, 
täckmålad med oljefärg.

Ljust grågrön

Tröskel Stål, täckmålad med oljefärg. Ljust grågrön

Vägg Vägg av nitad plåt, täckmålad med oljefärg (troligtvis alkydoljefärg). Ljust grågrön

Dörr Dörr- och fönsterkarm av stål. Dörrblad i plåt, täckmålat med 
oljefärg.

Ljust grågrön

Tak Nitad plåt, täckmålat med oljefärg. Ljust grågrön

Övrigt Sen  da elektronisk utrustning samt e   antal lösa föremål, äldre 
verktygssats (trol. Från 1941, då ny lins och Aga-ljus installerades) 
och instruk  onsbok från 1937. Äldre reservglas. 

-

Kort historik Kulturhistoriskt värdefulla detaljer

Fyren är uppförd 1892, troligen enligt typritning. En 
ritning från 1891 visar iden  ska fyrar på andra platser 
på ostkusten. Fyrtypen har  digare funnits på e   
stort antal platser i landet men är nu ovanlig. Fyren är 
mycket välbevarad och förutom tekniska uppdatering 
har få förändringar ske   genom åren.

- Ursprungliga detaljer i nitad plåt eller stål. 
Handtag och del av ursprungligt lås på dörr mm. 

- Ursprunglig fast inredning. 

- Ursprunglig planlösning och takform

- Lösa äldre föremål i form av verktygssats och 
instruk  onsbok
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Invändigt golv vid dörröppningen. Fyrkuren är monterad i betongsockeln genom ramen som är synlig på bild. Foto: Fredriksson 
arkitektkontor 2021.

Invändigt golv vid skåp. Hålen vid den nedre delen av väggen är ven  ler. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Detalj av väggen med elkablage och nitar. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Väggen inne i fyren med synliga nitar och utanpåliggande eldragning. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Detalj i plåt på väggen. Användningen är okänd, men den fi nns med på originalritningen. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Takets insida med det nätbeklädda hålet i mi  en som leder ut  ll takven  len. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Det östra fönstrets insida. Det norra fönstret på insidan. 

Det västra fönstrets insida med karmen som är monterad på väggplåten. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.
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Skåpsinredning med lucka. Här förvaras den verktygssats som fi nns på bilderna på nästa sida. 
Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Lucka vid skåp. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.Skåpsinredning och linsapparat. 
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Linsapparat. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021. Låda med reservglas. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021.

Del av äldre verktygssats och instruk  onsbok. Del av äldre verktygssats.

Del av äldre verktygssats m.m. Foto: Fredriksson arkitektkontor 
2021.

Del av äldre verktygssats, ski  nyckel och skyff el.
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Skåp och sen  da skylt med instruk  oner. Foto: Fredriksson 
arkitektkontor 2021.

Ba  erier på hylla. Foto: Fredriksson arkitektkontor 2021. 

Säkring, sen  da. Sen  da elskåp.
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Kap. 11. Källförteckning
Källförteckning
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