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Viskärs fyr sommaren 1901
Ur Gösta Heijkorns memoarer
Sammanställt av barnbarnen Maria Djurskog och Margetha Lihnell-Djurskog

Sommaren 1901 behövde jag en tids 
stillhet och ro, ty jag skulle läsa in min 
stora mekanikkurs på Tekniska Högsko-
lan och tentera på den framemot hös-
ten.

Jag minns att jag någon gång i bör-
jan av juli anlände till Arkösund med en 
Göta-kanal-båt.

Jag logerade några dagar på ett pen-
sionat – hvad det hette minns jag ej läng-
re. Några mycket dunkla synminnen har 
jag kvar av en trevlig veranda, där vi åto. 
Men detta ställe som ju skulle leva på 
sommargäster, blev mig alldeles för dyrt, 
så jag måste försöka se mig om efter nå-
got billigare ställe att bo på under den 
månad som jag hade anslagit åt vistelsen 
i dessa ljuvliga bygder.

På pensionatet gjorde jag bekantskap 
med en läroverkslärare som skaffade mig 
en förmånlig och rysligt billig inackorde-
ring på Viskärs fyr, som ligger på en liten 
klabbe på utsidan av den jämförelsevis 
stora Arkön, på hvilken lotsstationen är 

belägen. Viskär kan man ro rundt på en 
kvart eller så omkring. Och det ligger all-
deles ute mot havet.

Där ute residerade fyrmästare Malm 
med fru och trefärgad katt. Och bättre 
ställe hade jag ej ens kunnat drömma 
om att få tag i. Här fick jag vara full-
ständigt ostörd, här hade jag studiero 
och havets storslagenhet alldeles inpå 
mig. Fyrmästaren var en utomordent-
ligt ”rejäl” karl av den trygga, på vackert 
sätt religiösa typ, som man ofta träffar 
på bland fyrfolk. Och fyrmästarfrun – ja, 
hon var välvillig och snäll och lagade bra 
mat åt mig, och mer kunde man väl inte 
begära.

Så särskildt isoleradt var det ju 
ingalunda. Det tog ingen lång stund att 
komma in till Arkösund. Och strax in-
till hade ju Arkösundslotsarna en av sina 
båda utkikar. Så inte kan man just tala 
om någon isolering i jämförelse med 
den som förekommer på så många andra 
fyrplatser, men i alla fall voro vi oftast 
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ensamma på skäret och kunde vara full-
ständigt ogenerade.

Viskärs fyr är – eller var åtminstone 
på denna tid – en s.k. blixtfyr. Den blixt-
rade till mycket hastigt med ovanligt 
långa mellanrum. Fyrapparaten utgjor-
des av en stor blankpolerad parabolisk 
spegel, som gick rundt, således både 
inåt land och utåt havet. Och såvidt jag 
minns, kom blixten blott en gång i mi-
nuten, hvilket långa uppehåll gjorde att 
sjöfolket hade svårt att taga pejling på 
fyren. Då man var ett stycke ute till hafs, 
återfann man aldrig fyrljuset på samma 
plats där man sist såg det blixtra till, 
hvilket lär vara en mycket allmän förete-
else i fråga om fyrar. Sjöfolket var av den 
orsaken missnöjda med fyren, och jag 
tror, att den i senare tid blivit ombyggd. 
Nu blixtrar den visst var femte sekund.

Själva fyren bestod av ett litet hvitt 
kantigt – möjligen 8-kantigt – torn, 
c:a 11 meter högt, sammanbyggdt med 
fyrmästarens stuga på sådant sätt, att 
man genom stugans gavel ut mot havet 

kunde direkt komma ut i torntrappan, 
som gick upp till lanterninen. Jag minns,  
att fyrmästaren från sin säng i säng-
kammaren medelst spegelanordningar 
kunde se om fyren fungerade som den 
skulle. Han fick ju inte slumra til, om 
han hade vakten – han turade om med 
sin fru – men han brukade lägga sig och 
hvila på nätterna.

Högst uppe kring lanterninen var 
en gångkrans, uppbyggd på järnkonsoler, 
med räck omkring. Där gick fyrmästaren 
rundt hvarje dag och putsade fyrens ru-
tor som måste vara skinande klara.

Häruppe brukade jag sitta på kväl-
larna med fyrmästarens långtub och be-
trakta fartygen långt ute till hafs. Arkö-
bådan med sitt höga sjömärke låg långt 
utanför i havet, och där fanns också en 
fyr – inseglingsfyr till Arkö. Norr ut, mot 
Oxelösund, såg man i kikaren Svartbå-
dan, Stålbådan, Källskären och allt hvad 
de heta, dessa Bråvikens yttersta utpos-
ter ut mot havet. Hävringe syntes ju 
också med fyr och den höga röda båken, 
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som syns så ofantligt vida omkring i des-
sa trakter. Och ibland såg jag i kikaren de 
stora malmbåtarna, som från Oxelösund 
stävade ut förbi Hävringe för att sedan 
vända sydvart. Jag såg dem sedan långt 
ut till havs.

Ofta såg jag Arkö lotskutter, där den 
låg långt ute till havs och passade på 
fartyg, som skulle in i Arköleden. Flera 
gånger fick jag följa med lotsarna ut i 
lotskuttern och det var ju en sensation 
för en tjugoåring som inte tidigare varit 
med om dylika seglatser till havs.

Strax innanför Viskär, på själva Ar-
kön, stod den vida omkring och långt 
utåt havet synliga Arkö båk, som tjänst-
gjorde som sjömärke. Arkö båk syns bl.a. 
ända till Oxelösund, tvärs över Bråviken. 
Båken utgöres av ett högt, smalt torn 
av tre väldiga mastträd, upptill fören-
ade under ett litet tak, på hvilket man 
kunde komma ut genom en liten lucka. 
Tornets nedre del var oinklädt, men den 
övre halvan var inklädd med rödstrukna 
bräder. Några fönster fanns emellertid 

inte och som tornets översta del var rätt 
trång, så var där rätt mörkt, i synnerhet 
om man kom dit upp direkt från sollju-
set utanför. På skrangliga stegar kunde 
man taga sig upp invändigt, och man 
kunde sitta på taket, om man hade goda 
nerver och inte anlag för svindel. Någon 
räck existerade inte, och tornhöjden var 
rätt avsevärd. Utsikten däruppifrån var 
utsökt.

En gång fick jag följa med en av 
lotsarna över Bråviken ända till Oxelö-
sund. Det är c:a 2 mil över. Första delen 
av resan – medan vi ännu befunno oss 
i Arköarkipelagen – hade vi rätt så bra 
vind, men sedan mojnade det ur och 
blev fullkomligt blickstillt. Men tro icke, 
att havet fördenskull låg spegelblankt. 
Nej, dyningen var våldsam efter tidigare 
rådande hård blåst, och väldiga blanka 
vågor vältrade in rakt utifrån havet. Vi 
gungade med fullkomligt slaka segel på 
de väldiga vågorna, som voro så höga, att 
hela segelstället försvann i vågdalarna. 
Det var en ganska penibel och alldeles 
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inte riskfri situation, ty det var så stilla i 
luften att vi inte ens hade styrfart. Och 
att klara de väldiga sjöarna var sannerli-
gen inte lätt. T.o.m. lotsen visade ibland 
upp en ganska bekymrad uppsyn, och en 
sådan brukar ju inte bli skraj i första ta-
get, om ens någonsin.

Jag minns att fyrmästarfrun hade 
utrustadt mig med delikata franskbröds-
smörgåsar och hallonsaft. De lågo så ap-
titliga i korgen under skvättbordet, men 
matsäcken blev orörd och jag började 
känna obehagliga symptom av sjösjuka. 
Hade det blåst kraftigt så vi kunnat 
segla för fullt, så hade jag säkerligen inte 
kännt av eländet, men att sitta i full-
komlig stiltje och guppa upp och ner på 
detta sätt i timtal, det frestar livsandarna 
förfärligt. Vi mötte midt ute på Bråviken 
en göta-kanalare, som såg ut att ha rätt 
så besvärligt i den grova sjön, trots att 
det inte blåste.

Hade vi fått behålla den vind vi 
hade från början, så hade det inte stått 
på förrän vi tagit oss över Bråviken. Då 
skulle vi ha varit framme redan tidigt på 
eftermiddagen. Nu kommo vi inte fram 
förrän i skymningen. Vi styrde in förbi 
Beten och angjorde bryggan hos lotsarna 
i Gamla Oxelösund, där vi lågo på hårda 
träbritsar i vaktstugan över natten. 
Jag har ännu kvar rätt så tydliga syn-
minnen efter detta Oxelösundsbe-
sök. Jag ser mig själv klättrande på 
lotsutkikens höga stege, och jag ser 
lotsbåtarna nere i den lilla hamnen 
nedanför lotsarnas stugor.

Dagen därpå, tidigt på morgo-
nen seglade vi tillbaka till Arkö. Och 
denna gång var det ingen brist på 
vind. Snarare tvärtom. Och smörgås-
korgen vardt omsorgsfullt länsad.

Det var underbara dagar på Vis-
kär. Jag glömmer dem aldrig. Ibland 
var jag med lotsarna till havs även 

över nätterna och upplevde havet där-
ute i olika belysningar och olika färger. 
Det var ett friskt liv. På kvällarna i af-
tonsvalkan brukade jag sitta uppe vid 
lanterninen, tills fyrmästaren kom upp 
för att tända fyren. Sedan fick man inte 
sitta däruppe.

Det var vackra syner att se alla fy-
rarna tändas, alltifrån Kungshamn och 
Femören till Beten, Grässkären och Häv-
ringe. Arköbådans fyr låg ju rätt ut mot 
havet. Från Häradsskär kunde man nå-
gon gång se skenet, men själva fyrljuset 
kunde man ej se. Det var litet för långt 
dit ner.

Så kom emellertid augusti och den 
härliga vistelsen på Viskär stod inför sitt 
slut.

En söndagsmorgon seglade fyrmäs-
taren med mig in till Arkösund, där jag 
skulle ta tåget in till Söderköping. Vi 
kommo tidigt till Arkösund, så jag hade 
minst ett par timmar på mig till att fla-
nera omkring i samhället, där Norrkö-
pingsnoblessen redan då hade sina pam-
piga sommarchateauer.

Vill du läsa mer om Gösta Heijkorn 
och hans memoarer kan du göra det på 
http://heijkorn.blogspot.com.

Lotsvaktstugan på Arkö


