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På förmiddagen den 7 maj brann samtliga 
sjöbodar och ett flertal av bryggorna i Örskärs 
gamla hamn ned till grunden. Lyckligtvis kom 
ingen människa till skada. Flera av sjöbodarna 
var byggda på 1800-talet och utgjorde till-
sammans med fyren och fyrplatsen en väsent-
lig del av Örskärs karaktär. Brandorsaken är 
för närvarande okänd, men utreds enligt rutin 
inledningsvis som mordbrand, d v s man utgår 
ifrån att branden var anlagd, även om inga 

Örskär brinner

konkreta misstankar finns om det. Ingemar 
Cato och Peder Waern ringmärkte fåglar på 
Tärnudden några hundra meter bort och var 
de som först uppmärksammade branden. 
Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Per Mattsson 
och räddningstjänsten larmades, men när de 
kom fram brann det redan för fullt och det 
fanns inget att göra åt eldsvådan. Brandför-
svaret liksom sjöräddningssällskapet fick så 
småningom kontroll på branden och kunde 

Alla sjöbodar, de flesta bryggorna och ett flertal båtar brann upp i branden på Örskär  
den 7 maj 2014. FOTO: PEDER WAERN
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se till att den inte spred sig. Tur i oturen var 
att det blåste ostlig vind, d v s från land på 
Örskär. Därtill var det mulet. Med försom-
martorka och frisk västlig vind kan man utgå 
ifrån att utgången hade blivit en helt annan. 
Örskärs Naturvårdsförening, som fick UOF:s 
naturvårdspris 2014, ägnar sig i vanliga fall 
åt att röja betesmarker under Kristi him-
melfärdshelgen. I år kommer de istället att 
lägga dagsverket på att röja upp i hamnen 

samt påbörja arbetet med nya stenkistor till 
bryggor. Det finns gott hopp om att åtmins-
tone en del av sjöbodarna kommer att byggas 
upp igen så att Örskär återfår en del av sin 
förlorade karaktär. 

Det kan påpekas att branden inte påverkar be-
sökares möjligheter att ta sig till Örskär eftersom 
vandrarhemmets passbåt lägger till vid bryggan 
i Örskärssund.

Örskärs gamla hamn sedd från nordväst en mulen dag i maj 2005

Peder Waern betraktar förödelsen i Örskärs gamla hamn  
den 10 maj 2014. 

PETTER HALDÉN


