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Karaktär: LFl 15s. Svenskt nr: 280000.
Position: N 59 27, O 19 30.
Internationellt nr: C 6460.

På 1700-talet uppsattes tre stenkummel på Storön i ögruppen Svenska Högarna.
Lotsplats inrättades 1793 (indragen 1905).
År 1855 byggdes en träbåk som var c:a 15 meter hög.
År 1885 nedmonterades och flyttades båken till Storkläppen där den sedan 1890
byggdes om till fyr, som används än idag. Fyren tändes 1 november 1874.
”Till fyrmästare antogs fyrkaptenen Herman Lambert Petterson som vid tillträdet i
september 1874 var 37 år gammal. Han hade sett mycket av världen. Som sextonåring
hade han seglat med hjulångaren Lida på Norrlandskusten och uppbringats av
ett engelskt örlogsfartyg, misstänkt för att transportera kontraband (det var under
Krimkriget). Som fyrmästare hade väl Herman Petterson sett fram emot en lugn
tillvaro, men de slitningar mellan personalen som ofta skulle förekomma på platsen
tycks ha börjat omgående. Till fyrvaktare utsågs Frans Michael Bolin – som kom från
fyrskeppet Svenska Björn – och denne verkar ha svårt att stå ut med sin chef. Den
21 juni 1875 noterade fyrmästaren i journalen: ”Fyrvaktaren Bolin har nekat arbete
som jag av Herr Fyringenjör Höijer haft order att fullfölja.” För detta tilldelades Bolin
varning ”för olydnad och vanvördighet mot förman.”
Ur fyrjournalen kan utläsas:
Petterson efterträddes av Nils Erland Stenberg som har gått till historien som ”en
hårding” och om fyrvaktaren Bolin var Herman Petterssons trätobroder, så var
fyrbiträdet Carl Gustaf Sjöblom Stenbergs.
Nils Stenbergs anteckningar i fyrjournalen talar för sig själva:
8 okt 1896. Anlände fyrbiträde C Sjöblom efter gjort haveri och mistat roder
och styrpinne till tjänstebåten.
27 maj 1897. Kl 3 em anlände fyrmästaren till fyrplatsen har lämnat fyrbiträdet
vid Gräddö (onykter). Han överföll mig med 4-6 slag med knuten hand i ansiktet att
blod rann från såren.
29 juni 1897. Fyrbiträdet C G Sjöblom gått drucken härstädes under dagen och
förmidnatten vid tjänstgöring.
Nu är det väl i allmänhet så att de misshälligheter som möter en i rapporter och
journaler bara utgör toppen av det berömda isberget.”
”Hämtat ur Anders Hedins bok Lysande skärgård (2005).”
Fyren elektrifierades 1965 och 1986 installerades solpaneler för fyrljuset.
Ön hade fortsatt bemanning från 1968, vilket bekostades av SMHI och andra
myndigheter.
Från 1985 har Skärgårdsstiftelsen förvaltningsansvar och Edward Sjöbloms stiftelse
äger sedan 1994 fyren. Fyren är mycket väl bevarad beträffande byggnadsdetaljer och
linssystem.

Tidigaste fyr år:		
1874
Nuvarande fyr år:		
1874
Automatiserad år:		
1966
Avbemannad år:		
1968
Tornets höjd:
18,4 m
Lyshöjd över havet:		
31 m
Lysvidd:			15 nm
Original optik:		
2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye
			
och inslipade ringar 16 fack à 22,5° samt katadioptrisk
			
krona (18 ringar) och krans (7 ringar), Henry Lepaute
			
1874, urverk med lod (vikt 120 kg, lodlina 30 m),
			
trevekig moderatörlampa för rovolja
Nuvarande optik:		
4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins omf. 120°,
			
katadioptrisk krona och krans på båda linserna, totalhöjd
			2300 mm.
Fyrapparat:		
2x40 W 10,3 V lampa, klipp, fotocell
Övrig utrustning:		
Solpanel, batterier
Byggnadsmaterial:		
Järn
Tornets färg & form:
Röd Heidenstamfyr
Fyrplatsbostäder:		
Övernattningsbod finns vid inre hamnen.
Ägare:			
Fyren med avstyckad tomt ägs sedan 1994 av ”Edward
			
Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas fyr”.
			
Övrig mark ägs av Fortifikationsverket, Stiftelsen och
			
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län administrerar
			
bemanning, underhåll och naturvård.
Kontaktperson:		
Tillsyningsmän är Alf & Sarah Anderin, 0703-778317,
			
0703-778318, 08-5716 4262, fax 08-5716 4957.
			
Se info www.skargardsstiftelsen.se ”våra områden”.
Skydd enligt lag:
Hela ögruppen är naturreservat sedan 1976. Fyren och ev.
			
fyrbostäder föreslagna som byggnadsminne.
Vägbeskrivning:		
Det finns inga båtförbindelser till Svenska Högarna. Närmaste större samhällen dit
man kan komma med reguljära båtturer är Sandhamn och Möja. Waxholmsbolaget
(08-679 5830, http://www.waxholmsbolaget.se). Från dessa platser är det c:a 20 nm
till Svenska Högarna. Taxibåt kan beställas från Sandhamn eller Stavsnäs genom A.
Anderin Maritim, Svenska Högarna, 08-571 64262. Tilläggning på Svenska Högarna
endast vid gott väder.

Foto: Ted Rapp: Omslagsbild, o. Svenska Björn sid. 4
Magnus Rietz: Svenska Högarna sid. 4
Ulf Schloss: Grönskär sid. 4

Fyrar i närheten av Svenska Högarna

Svenska Björn					

Svenska Högarnas fyrplats

Lins Svenska Högarna

Grönskärs fyr

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig 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 för enskild medlem är 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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