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l O000dagar hor hon vaktat Grans fy
"Dit vill jag .
aldrig IBer"



It VI I jag
aldrig mer"

Sörfjärden (ST)

I -I1artnär 50 år, sedan 1936, har Uno Iden, 70, .
Sörfja en, Gnarp, ansvarat för skötsel av ön Grans
fyr.

- Men i vår kommer jag att säga upp mig, säger
han. Det lönar sig inte. Någon yngre måste ta över.
Under vintern 1936 började

Iden sitt arbete på Grans fyr. Efter
ett uppehåll i ett par år fick han
anställning som fyrbiträde vid
krigsutbrottet 1939 - den tidigare
anställde, Erik Molarin, Mellanf-
järden, fick inkallelseorder - och
sedan tjänade Iden som fast an-
ställd på Gran fram till dess att
bemanningen upphörde 1966.

- Nu är jag så less på den där
holmen, så jag vill inte alls dit.

Uno Iden har tillbringat si så där
10 ()()()dagar på Gran!

- När barnen, dottern Barbro
i Linköping och sonen Sven-Uno i
Gnarp, på sommaren vill ta med.
farsan på en tur till Gran, säger han
om möjligt nej. Inte bara för att
han är trött på ön utan även för att
han anser att det vistats för mycket
folk där numera.

Annat var det under så gott som
alla av de 10 ()()()dagarna på ön.
Uno var ensam tillsammans med
fyrmästaren. Det var åtskilliga fyr-
mästare under Unos dagar, efter
en tid på Gran bytte de jobb. Men
Uno höll ut som biträde på heltid i
27 år, han ...

Efter 1966 har han varit till-
syningsman över den obemannade
fyren, vilket inneburit månatliga
kontroller av gastuberna med me-
ra. Arvodet är blott cirka 12 ()()()
kronor per år. Mer betalar inte .
Sjöfartsverket, och den summan
täcker knappt bensinkostnaderna.

- Det går 20 liter bensin, om
jag far till Gran tur och retur. Då
blir det inte mycket över. Det går
nästan i förlust.

D Vinddriven
I höstas blev Grans fyr vinddri-

ven. En vindsnurra håller batterier
i gång.

Efter det att bemanningen upp-
hörde 1966 försvann också Gran
från sjörapporterna. Kuggören vid
Hudiksvallskusten och Lörudden
vid Njurundakusten talar numera
om hur läget är vad gäller vind och
temperatur på breddgraderna.

Vind, ja. Gran, belägen en mil
utanför Gnarpskusten, är själv-
klart ett riktigt blåshål. En gång på
4O-talet, minns Uno, blåste det 32
sekundmeter.

- Och bostaden var dåligt isole-
rad. Det blåste in. Ved i stora lager
var ett måste. ,; .i.:'
D Aldrig isolerade

Utan mat blev aldrig Uno Iden
eller fyrmästaren någon gång på
Gran. När det inte gick att ta sig ut
till ön med båt, gick det med flyg.
Eller med lastbil, skidor eller spark
över havsisen.

Men visst var det långsamt
många gånger på ön. En mil väster-

ut, i Sörfjärden, fanns hustru och
två barn. Familjen kunde bara vara
tillsammans under helger och på
semestertid. Så nära, men ändå så
långt ifrån ...

Han är måttfull i sitt berättande,
Uno Iden. Inget verkar ha varit
speciellt dramatiskt under åren.
Trålaren "Resö" från Skatan gick
på öns sydsida en gång för flera
decennier sedan, ett par omgångar

Fram till 1966, då beman-
ningen upphörde och en fri-
stående fyr byggdes, såg det ut
så här på ön Gran. Uno Iden
bebodde en av lägenheterna,
fyrmästaren den andra. Huset
var dåligt isolerat, det blåste
igenom väggarna.

Den numera fristående
fyren står på en plats till höger
i bild.

med krigsflyktingar kom till ön un-
der det andra världskrigets dagar.

Det mest dramatiska hände för
bra precis 40 år sedan, då fiskarna
Nils Grönlund och Kalle Wick-
ström gav sig iväg från Gran till
Sörfjärden, trots att det rådde hård
nordvästlig vind. Sedan den höst-
dagen har de båda inte påträffats.

- Jag var i Sörfjärden, då det
hände, minns Uno.· .
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D Strövade runt
I jobbet so~ fyrbiträde ingick

även bevakning, att ta en runda
över on varje dag. Samt att skaffa
ved och fiska.

Trots att det är en mil till fastlan-
det, tar sig många djur över till ön
över isen. En älgko och en kalv
sågs för bara ett par år sedan, även
rådjur har träffats på. Och hararna
är i sin talrikhet närmast en plåga.
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Radion och klockan var oumbärliga för Uno Iden under åren på Gran.

Norr om ön, vid Lillgrund, finns
det gott om säl.

- Men inte så många, som man
ofta klagar över, menar Uno Iden.

Han kan ta det lugnt nu, Uno
Iden. Klockan på köksväggen
"stal" han i samband med att be-
manningen på Gran upphörde
1966. Ingen ska lasta honom för
det.

Fyren på Gran har funnits i bra
precis hundra år. Hälften av den
tiden har Uno Iden ägnat åt den.
Då är man värd en köksklocka.
Och ett TV-program också, för
den delen.

På onsdagskvällen är Uno Iden
huvudpersonen i ett halvtimmes-·
långt program i TV 2 av Njurunda-
filmaren Hans östbom, bördig från
Norrfjärden, grannfiskeläget till
Sörfjärden.
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