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Hallands Väderö

Karaktär: Mo(A) 10s. Svenskt nr: 717300.
Position: N 56 27, O 12 33.
Internationellt nr: C 2242.

Likt en skyddande fästning men samtidigt ett livsfarligt hinder för sjöfarten ligger
Hallands Väderö med omkringliggande skär och grundområden som en sista utpost
som skydd för norrgående fartyg från Öresund och som en första räddande hamn och
vågbrytare för fartyg kommande från den långa och oskyddade halländska kusten.
Väderön är bland sjöfolk sedan gammal tid känd för sina goda ankarplatser. Men
att närma sig ön för att söka skydd eller att försöka hålla upp för att gå fri vid hårda
vindar har alltid varit vanskligt. Ett stort antal fartyg har förlist runt Väderön. I takt
med ökad seglation även nattetid ställdes krav på en fyr på Hallands Väderö.
Efter en svår storm 1882 då fem fartyg förliste vid Torekov innanför Väderön var
tiden mogen för en fyr. Fyringenjör Emil Carlsson konstruerade fyren och föreslog
att placeringen skulle vara på Bagganäsan. Överfyringenjör Gustav von Heidenstam
(skaldens fader) tillstyrkte och konung Oscar II beslutade att fyren skulle uppföras.
Fyrtornet kom i halvfabrikat från Ludviksbergs Mekaniska Werkstad i Stockholm.
I maj 1884 startade arbetet på ön och i oktober samma år kunde fyrmästare P.G.
Pettersson för första gången tända fotogenlampan uppe i lanterninen.
Till fyrplatsen hör bostadshus och ekonomibyggnader. Dessa levererades som
halvfabrikat från firma Bark & Warburg, Göteborg. Byggnaderna placerades enligt
gällande mönster kring en öppen gårdsplan och är av samma typ som de på fyrplatsen Svenska Högarna.
1898 levde 18 personer på fyrplatsen. Det var fyrmästaren, fyrvaktaren och fyrbiträdet med sina familjer och periodvis även ett extra fyrbiträde. Fyrpersonalens
barn gick i så kallad lotsbarnskola. En lärarinna bodde på fyrplatsen under dryga
sommarhalvåret och undervisade barnen.
Den ursprungliga fyren hade fotogenlampa med tre vekar och en avancerad lins
från firma F. Barbier & Cie, Paris. År 1909 ersattes fotogenlampan med Luxljus, en
svensk konstruktion, vilken innebär att förångad fotogen brinner i en glödnätsstrumpa varvid ett mycket skarpt ljus uppstår. Fyrens räckvidd blev 16 sjömil.
År 1964 elektrifierades och automatiserades fyren och året därpå var fyrfolkets
tid på ön förbi. Bostäderna stod tomma några år innan uthyrningsverksamhet startades. Denna pågår än i dag och är mycket uppskattad. Sedan 1995 har SMHI en
automatisk väderstation placerad vid bostäderna.
År 2010 ersattes fyrens lampa och lins med en lysdiodlykta matad från solcellsladdade batterier.
Vid dimma har det signalerats akustiskt med tre olika system. Först med en arbetskrävande ångdriven sirén i ett eget hus, nu rivet, c:a 50 meter väster om fyrtornet.
Vattenreservoaren till ångmaskinen finns fortfarande kvar. Senare signalerades under
flera år med knallskott som på en lång hävarm avlossades var femte minut och slutligen med tryckluftsdriven automatisk mistlur, nu ur drift.

Tidigaste fyr år:		
1884
Nuvarande fyr år:		
1884
Automatiserad år:		
1965
Avbemannad år:		
1965
Tornets höjd:
13 m
Lyshöjd över havet:		
20,6 m
Lysvidd:			12 nm
Original optik och		
3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk trumlins i 4 fack á 72° med
fyrapparat:		
katadioptrisk krona (11 ringar) krans (4 ringar) samt en
			
katadioptrisk spegel 1 fack á 72° (9 prismor) samt 4 plan			
linser med röda glas roterande på 8 metallhjul runt huvud			
linsen, urverk med lod, trevekig fotogenlampa med oför			
änderlig bränsleyta. Karaktären var Vx FmBr (2) 60s. Växel			
fyr med fast vitt sken avbrutet med två röda blänk i grupp.
Senare fyrteknik:		
Från 1909; luxljus i befintlig optik och med oförändrad
			
karaktär. Nominell räckvid 16 nm. Från 1964; 4.e ordn.
			
(500 mm) dioptrisk trumlins 315° + öppen 45°. Elklipp			
ljus 120V, 1000W, reserv 10,3 V 2x40W, fotocell. Sjökabel,
			
reservelverk och batteri. Karaktär Iso 8s. Nominell räck			vidd 16 nm.
Nuvarande fyrteknik:
Från 2010; Sabik 350 LED-lykta, solcell, batteri och fotocell
Mistsignalering:		
1887-1915 ångmistsirén, 1915-1949 knallskott, ett var 5:e
			
min, från 1949 tyfon, 1964 automatisk supertyfon, två dubbla
			
med skilda frekvenser, 3 ljud á 2,5 sek per min, avställd.
Byggnadsmaterial:		
Järn
Tornets färg & form:
Vitt runt avsmalnande torn intill vit byggnad
Fyrplatsbostäder:		
6 lägenheter att hyra veckovis, info www.hallandsvadero.se
Ägare:			
SjöV äger fyren och intilliggande maskinhus. Torekovs för			
samling äger bostäderna och övriga byggnader, samt hela ön.
Kontaktperson:		
Magnus Andrell, 0706 031953, Henrik Bjuvsten 0730			
512723 eller övriga öförvaltningen se www.hallandsvadero.se
Skydd enligt lag:
Hela ön är naturreservat och Natura 2000 område.
Övrigt:			
Ön har mycket stora natur- och kulturvärden och är ett popu			
lärt utflyktsmål, särskilt under sommarhalvåret. Bad, vand			
ringsleder, naturmuseum öppet alla dagar, sälsafari, café.
Vägbeskrivning:		
Från E6, tag avfart mot Torekov, c:a 20 km. Båt från Torekov till Sandhamn, 20 min.
Promenad till fyren c:a 20 minuter. För ytterliggare information se www.hallandsvadero.se
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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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