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Bönan
Limö och Eggegrund

Bönan

Karaktär: Iso 6s. Svenskt nr: 198500.
Position: N 60 44, O 17 19.
Internationellt nr: C 6184.

I början av 1830-talet fanns, för att dagtid underlätta angöringen av Gävle hamn, några känningsbåkar. En båk låg
vid södra inloppet (Båkharen), en på Eggegrund c:a fyra
mil ut till havs samt en på Björnklippan på c:a sju mils
avstånd från Gävle. Förutom dessa fanns vid Bönan en
båk med lykta som ”Handels-Societeten” i Gävle satt upp
och bekostat till sjöfararnas ledning under den mörka årstiden. Detta ansågs icke tillräckligt, särskilt fruktade man
det låga åspartiet av småsten, Eggegrund som knappt höjde sig över havet. Kom man söderifrån på aftonen måste
man vänta över natten och passa på att gå förbi den i
dagsljus. Man började därför med större kraft yrka på att
få en fyrbåk uppförd på Eggegrund.
År 1845 var Gävles Handelsflotta på över tjugotre- Bönans fyr 1947
tusen registerton, vilket var hela 14,5 procent av hela rikets samlade tonnage. Av de
tio största rederierna i Sverige fanns inte mindre än fem stycken i Gävle, på första,
andra, fjärde, sjätte och åttonde plats i tonnage räknat. Gävle fick sitt första ångfartyg
år 1831, men segelsjöfarten dominerade ännu en generation framåt.

Bönan

Den ursprungliga fyren byggd 1840 har genomgått en renovering samt utvändig målning under år 2010 som bekostats av Sjöfartsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i
Gävleborg. Projektet har genomförts gemensamt av Dag Tedenby Sjöfartsverket samt
Sven-Erik Ekdahl Böna Hembygdsförening.
Genom ett samarbete med Gävle Kultur/Fritid och Böna Hembygdsförening
beviljades pengar under år 2010 och 2011, så att fyrmuseet kunde bemannas med
en guide mellan kl. 11-15 dagligen utom måndagar under perioden 25 juni t.o.m.
15 augusti. Utifrån detta har fyren varit öppen för allmänheten vilket varit mycket
uppskattat och populärt. Fyren är lätt att nå landvägen c:a 1,3 mil från centrala
Gävle. Det finns bussförbindelse samt cykelväg. Vill du veta mer om kusten, gå in på
hembygdsföreningens hemsida www.norrlandet.se.
I Gävle-bukten ligger förutom Bönan också fyrarna Eggegrund, Limö och Björn
(sydligast). Första större kustfyr norr om dessa är Storjungfrun utanför Söderhamn.

Foto: Lars Ohlsson: Omslagsbild
Esbjörn Hillberg: Bilder sid. 2, 3 och 4
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Tidigaste fyr år:
Automatiserad år:
Tornets höjd:
Lysvidd:		
Original optik:
Nuvarande optik:
Fyrapparat:
Övrig utrustning:
Byggnadsmaterial:
Tornfärg & form:
Fyrplatsbostäder:
Ägare:		
Kontaktperson:
		
Skydd enligt lag:

1840		
Nuvarande fyr år:
1947
-		
Avbemannad år:
1902
10 m		
Lyshöjd över havet:
10 m
9,6 nm
(Sideralskensspegelapparat med Argandsk rovoljelampa)
6:e ordn. (300 mm) dioptriskt trumlins
60W och 10W 10,3V lampor, klipp, fotocell
Landkabel, batterier
Järn och betong
Vit fyrkur på en vit järnställning fastsatt på ett betongfundament
Finns ej
SjöV äger den gamla och den nya fyren samt alla byggnader
Bottenhavets Sjötrafikområde, Bönans lotsplats, Gävle, 026-547152
samt Böna Hembygdsförening, Sven-Erik Ekdahl 026-99198
Statligt byggnadsminne 1978, trätornet inkl huset.

Vägbeskrivning:
Bilväg Gävle - Bönan c:a 13 km. Följ lokalväg från Gävle via Fredrikskans till Bönans
lotsplats (vägen följer norra stranden av Gävlebukten).
Övrig information:

Eggegrund
Den första fyren utgjordes av ett kombinerat 11,9 m högt fyr- och bostadshus av trä vars husgrund finns på öns västra sida. År 1862 byggdes
ett separat fyrtorn av trä och den gamla fyrapparaten flyttades över till
det nya tornet. 1890 byggdes åter ett kombinerat fyr- och bostadshus
på öns östra del och en ny linsapparat från 1884 flyttades dit. Fyr- och
bostadshuset har byggts om till enbart bostadshus och utgör tillsammans med det nya fyrtornet (1933) goda landmärken för sjöfarande.

Eggegrund 1933
		

För att komma till Eggegrund måste man ha fritidsbåt.
Gävle Kultur/Fritid har gjort det möjligt att hyra en lägenhet i fyrvaktarbostaden. Mer information finns på www.gavle.se.

Limö
Den gamla fyren, som är belägen c:a 50
m söder om 1980 års fyr, finns fortfarande
kvar och består av en c:a 16 m, fyra våningar hög åttakantig kombinerad fyr- och
bostadsbyggnad av trä. Denna byggnad
renoverades 1995-96 av Gävle kommun.
Till Limön kan man ta sig både med turbåt
och med fritidsbåt. Fr.o.m. år 2012 kommer det att finnas tre lägenheter att hyra.
Mer information finns på www.gavle.se.

Limö fyr från 1902 och 1980
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Fyrar i närheten av Bönan

Storjungfrun

Limö nya och gamla fyr

Björns nya fyr

Interiör från Bönans gamla fyrplatsbostad (numera museum)

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en allmännyttig ideell förening öppen
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt
kortare och längre fyrresor.
Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar.
Årsavgift 2012 är för enskild medlem 200:-, för företag 1000:- och för föreningar
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt
medlemsregister.
Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com
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