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Örskär ligger norr om Gräsö och 
ön är cirka 400 hektar stor.  Drygt 
50% av öns yta är naturreservat och 
förvaltas av Skärgårdsstiftelsen i 
Stockholms län.

Ön är berömd för sin blomsterprakt 
och inte mindre än 18 olika arter av 
orkidéer har noterats. Örskär är en av 
Sveriges bästa platser för att beskåda 
flyttfåglar, ca 260 arter har observer
ats under årens lopp och chansen att 
få se Havsörn är mycket stor. Örskär 
är också en av de få platser i Sverige 
där man har möjlighet att se den 
ovanliga gölgrodan. Ön hyser också 
ett mycket gott bestånd av älg och 
rådjur. 

Naturreservatet utgör härliga ströv
områden och från kustens klippor 
finns det möjligheter att bada eller 
kanske fånga fisk.  Delar av reser
vatet hålls öppet av tillsynsman Per 
Mattsson och möjlighet finns att bo 
på vandrarhemmet.

Rödmålat torn
Den första fyren på Örskär byggdes 

på 1680talet, troligen 1687. Det var 
den näst äldsta fyren byggd under 
svensk överhöghet. Landsorts fyr är 
den äldsta.

Fyren på Örskär har beskrivits som 
ett 70 alnar högt rödmålat torn av 
bjälkar och bräder. Fyrapparaten be
stod av tolv lampor som eldades med 
rovolja och sex metallspeglar som an
vändes för att reflektera och förstärka 
fyrljuset. Örskärs fyr är en av de tidi
gaste fyrarna i Sverige där man ökade 
ljusstyrkan genom speglar.

Att fyren eldades med rovolja gjorde 
det möjligt att bygga i trä och med 
en smäcker konstruktion. De flesta 
andra samtida fyrarna eldades med 
stenkol och var robusta byggnader 
med stor diameter och inte sär
skilt höga, endast 1118 meter. Det 
berodde på att på de öppna stenkols
fyrarna krävde stort utrymme för att 
kunna sköta kolelden och de stenkol
sfyrar som hade lanternin innehöll 
luftanordningar och trappor i själva 
murverket.

År 1737 träffades den första fyren 
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av ett åsknedslag och brann ned, 
men redan året därpå befalldes i ett 
kungligt brev att man skulle bygga en 
ny fyr på samma plats.

Carl Hårlemans fyr
Örskärs nya fyr ritades av arkitekten 
Carl Hårleman som vid denna tid var 
överintendent och chef för den stat
liga byggnadsverksamheten. I arki
tekturhistorien är Hårleman känd 
som ledare för byggandet av kungliga 
slottet i Stockholm.

Slottet hade ritats av Tessin, men 
Hårleman som genom studieresor i 
Frankrike påverkats av den nya roko
koarkitekturen, skapade framförallt 
inredningar i denna stil. Han ritade 
också slott, kyrkor och herrgårdar, 
bland annat Svartsjö, Åkerö och 
Öveds kloster. Och Örskärs fyr!

Den nya fyren byggdes 173839. På 
grund av eldfaran hade man börjat 
bygga även oljeeldade fyrar i sten, 
Örskärs fyr byggdes av gråsten och 
sandsten. Den är nästan 34 meter hög 
och har en sexsidig plan upp till två 
tredjedelar av höjden och därefter en 

cirkelformad plan upp till lanternin
en. Fyrapparaten bestod ursprungli
gen av fem paraboliska speglar och 
framför dem fem oljelampor. Den 
täcktes av en sexsidig lanternin med 
små blyinfattade glasrutor.

År 1769 byttes den gamla fyrap
paraten ut mot en ny med rörliga 
speglar konstruerad av kommissarie 
Jonas Norberg. Fyren fick då en helt 
ny karaktär – blänkfyr. Orsaken till 
förändringen var troligen att fyren 
trots avbrott i skenet skulle kunna 
lysa i alla riktningar samt klagomål 
på att den inte lyste tillräckligt starkt.

I en samtida beskrivning omta
las Örskär efter förändringen som 
”den präktigaste fyrbåken ej allena i 
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Östersjön utan ock på många orter ej 
ha sin like”.

Den gamla lanterninen av trä och 
Norbergs fyrapparat byttes 1852 ut 
mot en lanternin av järn samt en 
omgående spegelapparat, som bestod 
av tolv paraboliska speglar, tre på varje 
sida av en fyrkantig järnställning. 
Den drevs runt av ett urverk, ett varv 
på åtta minuter – därigenom åstad
koms ett ”blänk” varannan minut.

År 1874 sattes nya lampor för foto
gen upp, 1925 byggdes fyren om 
till gasdrift och sedan 1954 är fyren 
elektrifierad.

Trapplös
Ur byggnadsteknisk synpunkt är fyren unik genom att den är den enda fyren 
i Sverige som saknar trappor, i stället finns en slätmurad gång mellan tornets 
spindelmur och yttermur. Man byggde på det sättet för att faten med rovolja 
skulle kunna rullas upp.

Kvigan gick vilse
Det berättas att en kviga en sommardag när fyrdörren stod öppen gick in i 
fyren och fortsatte uppför gången. Kvigan kunde inte vända – utan fick slak
tas uppe tornet. Men historien är inte 
bekräftad...

Fyrfakta
Lat/long: N 60 32, O 18 23 
Tidigaste fyr år: 1680-tal 
Nuvarande fyr år: 1738 
Automatiserad år: 1978 
Avbemannad år: 1997 
Tornets höjd: 37,2 meter 
Lyshöjd över havet: 36,5 meter 
Lysvidd: 16,5 nautiska mil 
Nuvarande optik: 500 mm dioptriskt slipad 
trumlins 
Fyrapparat: 1 000 W lampa 
Byggnadsmaterial: Sten 
Tornets färg: Vitt torn med två svarta bälten. 

Text: www.sjofatsverket.se
www.orskars-fyr.se

Foto: Lanternin, Anders Sellin @ flickr.com
Övriga fotografier, Eva & Joakim Wallin



8


