Väderöbod får fortsätta att lysa!
Magnus Blomstrand

Väderöbods fyrplats med det 18 m höga fyrtornet i betong i bakgrunden. Fyren byggdes
1964 och ersatte då den gamla Heidenstamsfyren som var placerad vid flaggstången som
syns till vänster på bilden.
Foto Peter Berg

Väderöbod fyr får lysa vidare. Föreningen Väderöbod tar över ansvaret för driften av fyren från den 15 september 2010 och fyren kommer att lysa under överskådlig framtid.
I samband med ett besök av medlemmar
från Svenska Fyrsällskapet på lördagen
den 11/9 bytte föreningen ut Sjöfartsverkets lås på fyren till ett eget hänglås
och markerar med detta att fyren fortsättningsvis drivs i föreningens regi.
Flera av Sveriges fyrar är inte längre
nödvändiga för handelssjöfarten. Därför avvecklas de från Sjöfartsverkets
verksamhet. För fritidssjöfarten och för
Sveriges alla fyrälskare är dock detta en
utveckling som inte hälsas med glädje.
Fyrarna utgör en symbol för sjöfart
och är trygga och majestätiska märken
som många vill ha kvar. Det nuvarande
fyrtornet på Väderöbod byggdes som
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Föreningen Väderöbods ordförande Kjell
Andersson byter lås på dörren till Väderöbods fyr. I bakgrunden syns bebyggelsen som
rustas upp av föreningen sedan 31 år.
Foto: Magnus Blomstrand
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1914 ristade Artur Urberg och Torsten Waldner in sina initialer i Berget på Väderöbod.
Nu 96 år senare besöker barnbarnen Väderöbod och gläds åt att Föreningen Väderöbod
har markerat ristningarna. Från vänster Bert och Ingemar Simonsson och Gudrun
Segerhjelm.
Foto: Magnus Blomstrand
ersättning för den bemannade Heidenstamfyren som togs ur drift 1965. Då
flyttade fyrpersonalen iland och de hus
de bodde i började förfalla.
Bland besökarna från Svenska Fyrsällskapet fanns flera barnbarn till tidigare fyrvaktare och fyrmästare på ön och
en av fyrvaktarna gifte sig också med lärarinnan i den lotsbarnskola som tidvis
verkade på Väderöbod. Barnbarnen var
märkbart rörda när de klev in i farmors
enrumslägenhet som förutom hennes
bostad även fick fungera som skolsal.
Föreningen Väderöbod, en ideell
förening, har sedan 1979 rustat upp husen och räddat dem från förfall. Nu tar
de även över ansvaret för fyrtornet och
driften av fyren. Genom Sjöfartsverkets
försorg har fyren fått ett vitt runtomlysande sken och den tidigare glödlampan
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är utbytt mot en lysdiodfyr av modernaste snitt. Solenergi driver fyren liksom
tidigare, men batteripaketet som behövs
nu är mindre. Den tidigare glödlampan
på 20W är ersatt med en krans av vita
lysdioder som ger ungefär samma ljusstyrka men drar endast 6W. Karaktären
är LFl W 8s vilket innebär 2 sekunders
lystid var 8:e sekund. Lysvidd 6 M.
Genom alla år som föreningen verkat har de haft ett gott stöd från ansvariga myndigheter som ägt och förvaltat
byggnaderna. Föreningens idoga arbete
har gjort det möjligt att bevara denna
unika miljö till ett rimligt pris. Att det är
uppskattat av sjöfolk vittnar alla nöjda
besökare om när de vid tjänlig väderlek
besöker ön sedan landstigningsförbudet
upphört den 31/7 varje år.
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