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Flottsunds AGA-fyr har blivit byggnadsminne
Dan Thunman (text & foto)

Tillkomst
1926 skrev Stockholms Transport och 
Bogserings AB ett brev till Uppsala stads 
hamnstyrelse. Brevet innehöll önske-
mål om olika åtgärder för att underlätta 
sjöfarten till Uppsala. Förslaget gällde 
bland annat anbringande av lanternor 
och sjömärken mellan Almarestäket och 
Uppsala. En ny fyr vid Fyrisåns utlopp 
i Ekoln (en del av Mälaren) ansågs sär-
skilt angelägen. Därefter tog bolaget 
kontakt med lotskaptenen inom lotsdi-

striktet som lovade göra en resa för att 
studera dessa förhållanden. 1927 till-
skrev bolaget på nytt Hamnstyrelsen 
för att påminna dem om en prövning av 
deras förslag. Samma skrivelse gick även 
till Lotsstyrelsen. Efter detta inleddes 
en mer allvarligt menad behandling av 
ärendet och 1929 inhandlade Hamn-
direktionen en fyr från Svenska AB 
Gasaccumulator i Stockholm, Lidingö 
(AGA) för en kostnad av 2 905 kr. 

Fyren, som uppsattes samma år, be-
stod av en sex meter hög järnkonstruk-
tion. AGA hade flera olika varianter i sitt 
sortiment. Dess nedre del utgjordes av 
ett skåp som innehöll gastuberna. Ovan-
för detta en öppen fackverkskonstruk-
tion med rörledningar anbringade som 
ledde upp till fyrapparaten. Denna, av 
märket AGA-Dalén, bestod av en röd-
målad lykta (utan lins) med tryckregu-
lator och klippapparat. Fyrens karaktär 
blev Bx(2) 6 s. (D.v.s. en blixtfyr som 
avger två blixtar var sjätte sekund). Lys-
vidden var 4,8 nautiska mil (1 nautisk 
mil är 1 852 meter).

Daléns klippapparat (se fig t.v.)
”Klippapparaten (6), som är placerad 
ovanpå tryckregulatorn (8), åstadkom-
mer automatiskt kortvariga avbrott i 
gastillförseln till brännaren (3), så att 
fyrlågan härigenom tändes och släckes 
i överensstämmelse med fastställd fyr-
karaktär. Återtändning av den stötvis 
utströmmande gasen sker med en s.k. 
evighetslåga, en liten, ständigt brin-
nande låga, vars gastilledning går förbi 
klippapparaten.” På bilden syns även den 
solventil (23), som även den uppfanns 
av Dalén. ”Solventilen, som endast åter-

Principskiss för hur en AGA-fyr fungerade.
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finns på vissa fyrar (ej Flottsunds fyr), 
passeras av gasen på dess väg mellan 
tryckregulator och klippapparat. Sol-
ventilen stänger gastillförseln så snart 
dagsljuset uppnår en viss styrka, och den 
öppnar åter tillförseln, då ljusets styrka 
sjunker under detta värde. Härigenom 
hålles fyren lysande endast under mör-
ker och ogynnsamma siktförhållanden. 
Då solventilen har släckt fyrlågan, brin-
ner likväl evighetslågan, som erhåller gas 
genom en särskild rörledning direkt från 
tryckregulatorn.” (utdrag ur Instruktion 
för tillsyningsmän vid AGA- och Dalén-
fyrar utan ständig bevakning) 

Räddningsaktion och återtändning
Flottsunds fyr kom att troget leda fartyg 
in i Fyrisån och upp till Uppsala hamn 
till omkring 1990. Då ansågs den ha 
tjäna ut, släcktes och började förfalla. 
Tack vare ett kommunalt projekt Årike 
Fyris uppmärksammades återigen fyren 
och den genomgick åren 1995-1996 en 
helrenovering. Fyren återtändes 1996. 
Den är sedan dess i drift dygnet runt 
från april till oktober.

Kulturhistoriskt intressant och bygg-
nadsminne
Flottsunds fyr hör hemma under grup-
pen farledsfyrar. Så länge fyrarna krävde 
fast bemanning för deras skötsel och 
underhåll var det för dyrt att belysa 
de svenska inomskärsfarlederna. Med 

Bild hämtad ur en av AGA:s skrifter om deras järntorn.

en utvecklad fyrteknik kom den första 
större expansionen av farledsfyrar under 
1880-talet. Med AGA:s och Gustaf Da-
léns utveckling av gasfyrar under början 
av 1900-talet blev det så småningom 
möjligt att till en relativt låg kostnad be-
lysa huvuddelen av alla viktiga farleder 
i skärgårdar och på sjöar. Den nya fyr-
tekniken krävde endast en årlig tillsyn. 
År 1912 fick Dalén nobelpriset i fysik 
för sina uppfinningar som snabbt spreds 
över hela världen. AGA utvecklade även 
olika typer av järntorn som även de 
spreds över hela världen. 

AGA-fyr med solventil i Volturno, 
Italien (omkr. 1916)
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Under 1900-talet fortsatte ständigt fyr-
teknikens utveckling. Sjöfartsverket lät 
bygga om sina sista gasdrivna ledfyrar 
under 1980- och början av 1990-talet 
och idag drivs många av dem med hjälp 
av solceller. Uppsala kommun genom-
förde aldrig denna förändring på Flott-
sunds fyr då den ansågs ha tjänat ut och 
kom som ovan nämnts att i stället reno-
veras med den gamla fyrtekniken. 

I samband med en riksomfattande 
bebyggelseinventering av landets större 
fyrplatser 1999 uppmärksammades även 
den lilla ledfyren vid Flottsund. I inven-
teringsrapporten framgår att fyren är i 
originalskick och utgör en av få AGA-
fyrar i landet som fortfarande drivs med 
gas. Fyren är sålunda ett intressant och 
levande kulturarv som speglar delar av 
Daléns livsverk. För att säkerställa ett 
långsiktigt bevarande av fyren hemställ-
de Kulturnämnden i Uppsala kommun 
hos Länsstyrelsen om att få den upp-
tagen i förteckningen över byggnads-
minnen. Det är därför med glädje som 

Flottsunds fyr

Kulturnämnden, sjöfarande och andra 
fyrintressenter i Uppsala nu fått beske-
det att fyren blivit byggnadsminne och 
därmed ska bevaras för framtiden.
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