
- Vakna! Det har kommit flyktingar som 
behöver era varma sängar! 
   Mitt i stormiga natten väcks nio syskon av 
sin pappa fyrmästaren. Han har räddat några 
flyktingar från en sjunkande livbåt. 
   Det är under det första världskriget för ungefär 
hundra år sedan. Familjen bor på Understen, 
en liten kal ö i Ålands hav. 
 
 Boken Flickan från fyren bygger på ett 
omfattande dokumentärt material om familjen 
Hörlin och Understens fyrplats för hundra år sedan. 
Innehållet passar bra som tema till Skapande Skola.  

Flickan från fyren-
om nio syskon 
på en liten ö i 
havet



Självförsörjning
Vad behövdes för att en nio barnsfamilj skulle 
överleva på en kal ö året om? De var tvungna att 
skaffa nästan all mat själva genom att fiska, jaga 
och odla potatis i små klippskrevor. Alla barnen 
måste hjälpa till med det hårda arbetet att samla 
drivved till spisen, rensa och salta in fisk, lappa 
och laga kläder och mycket annat.

Tittskåp av kartong. Fruset hav i genomskärning.

Om boken
”Författaren Lotta Silfverhielm är känd framför 
allt för sina böcker om hus och håller också i pro-
gram om hus/modellbygge för barn på bibliotek...
hon lyckas levandegöra vardagen för snart 100 år 
sedan och särskilt de hårda villkor familjen måste 
leva under. Bilden av syskonen är psykologiskt 
övertygande och miljön, som egentligen är det 
centrala i berättelsen, är väl beskriven...den bör 
lämpa sig som bredvid-läsningsbok inom SO-
ämnena för barn i mellanstadieåldern”
Bibliotekstjänst, Britta Broberg

Karta över Understen 
(förstora den gärna för att 
kunna läsa texten)

Under hela vårteminen 2011 arbetade Freinet-skolan Hugin i 
Norrtälje med teman ur Flickan från fyren. Bland annat byggde 
eleverna modeller av Understens gamla fyr och gjorde en stor 
reliefkarta i papier-maché.

I projektet kan eleverna 
pröva på de olika hantverk 
som familjen på Understen 
också arbetade med.

Historia, geografi, matte, 
teknik och bild är några av 
de ämnen som kan 
rymmas inom arbetet om 
Understens fyrplats.


