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Kråksundsgap / Högholmen och Tenholmen
Leif Elsby

På Högholmen på västra sidan av Orust 
låg Kråksundsgaps fyrplats. Den var be-
mannad åren 1890 - 1911. Efter 21 år er-
sattes den av en automatiserad AGA-fyr. 

Fyrplatsen har haft 4 personer, som 
den ene efter den andre, har tjänstgjort 
som fyrvaktare. De har samtidigt haft 
hand om skötseln av två andra fyrar: 
Tenholmens fyr och fyren Kråksunds-
gap Övre. 

Kråksundsgap
Kråksundsgap är namnet på ett gatt cir-
ka 2 M O om Käringön och Måseskär, 
vid Orust på västkusten. Det bildas av 
öarna Kråkholmen och Bråtö. Kråk-
sundsgap är också namnet på en före 
detta bemannad fyrplats och en nu riven 
ensfyr samt två stycken andra nu befint-
liga ledfyrar.

Utanför gattet kan sjön gå hög när 
vädrets makter så vill. Vattnet kan vara 
strömt. Innanför kan man få ankarplats 
och sjölä, den så kallade Bråtö ankarsätt-
ning, som var viktig på segelfartygens tid. 

I dagens sjökort har Högholmen 
bytt namn till Koppholmen, ett namn 
som i samma sjökort finns på en annan 
ö cirka 2 M längre åt SV. Solklart, eller?

Fyrplatsen och förändringar
Fyrplatsen på Högholmen utgjordes av 
ett kombinerat fyr- och boningshus. 
Det var byggt i trä och hade utsida av 
stående lockpanel. Det stod på en låg 
stenfot. Dessutom uppfördes ett uthus 
med dass, en stenbrygga samt anlades 
gångväg mellan brygga och hus. 

Boningshuset var avsett för en fa-
milj och hade en lägenhet om ett rum 

Kråksundsgaps fyrplats låg på Högholmen 
nära Edshultshall på Orust i Bohuslän. 
Den gav ledning för segling genom Kråk-
sundsgap.

Kråksundsgap

Fyrplatsens andra fyr- och boningshus ses 
här ovan. Det hade visats på konst- och 
industriutställningen i Stockholm år 1896. 
Det togs sedan ner och uppfördes på Hög-
holmen. Fyrlyktan var placerad innanför 
det högra fönstret, till höger om verandan. 
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Situationsplan över Högholmen. 1) bräns-
leförråd, 2) fyr- och boningshus, 3) mat-
källare, 4) dass, 5) sjöbod, 6) stenbrygga, 
7 och 8) båtuppläggningsplats. Ön är 
cirka 16 m hög, 150 x 150 meter i storlek 
och utgörs av berg.

Mitt i bilden ligger Högholmen. På toppen 
syns det kombinerade fyr- och boningshuset. 
Vykort från år 1904 över Edshultshall. 

Fyrarnas funktion
Fyren på Högholmen var en ledfyr för 
passage genom Kråksundsgap. Fyrlyktan 
var placerad i ett fönster och bestod av en 
fotogenlampa med veke samt trumlins av 
5:e ordningen (375 mm Ø), ett fack om 
40° med krona och krans. Ledande sektor 
visade fast vitt sken. Vid gång mot fyren 
visades fast rött sken åt babordsidan. Lys-
höjd 18 m. Lysvidd 10 M för vitt. 

Tenholmen var en ledfyr för insidan 
av Kråkholmen. Ledande sektor visade 
vitt klippsken. Vid gång mot fyren visa-
des åt babordsidan rött klippsken alstrat 
med en ”Lindbergs rotator”. 

och kök. Det hade tidigare varit ett upp-
passningshus för lotsar och flyttats från 
Husvik på Brännö utanför Göteborg. I 
det utförande som det fick på Höghol-
men var det ritat av Emil Karlsson.

Dricksvattnet utgjordes av regnvat-
ten som via takets hängrännor och stup-
rör fördes till en murad grop, som fick 
tjänstgöra som ”brunn”. 

År 1892 kompletterades fyrplatsen 
med matkällare och borrad brunn. 

År 1898 revs fyr- och boningshuset 
med ursprung från Brännö. Det fraktades 
till Ärholmen där det fanns en lotssta-
tion. På Högholmen uppfördes istället ett 
arkitektritat hus som år 1896 hade visats 
på en utställning i Stockholm. Exteriört 
avvek huset genom att till del, inte bara 
ha traditionell stående panel med lock-
list, utan även ha fjällpanel. 

År 1900 byggde man in verandan 
genom att förse den med glasrutor och 
entrédörr. 

År 1908 inreddes ett vindsrum. Or-
saken var att familjen Österberg kunde 
behöva större utrymme för sin familj. 

År 1911uppfördes strax utanför bo-
ningshuset en fyrkur med automatiserad 
AGA-fyr. Bemanningen drogs in. Bo-
ningshus och byggnader fraktades bort.  

N

1

4

5

2

3

6

7

8

Högholmen, eller Koppholmen som den 
idag kallas i sjökortet, med 1) husgrund 
från fyr- och boningshuset samt 2) tavel-
märke. Färglagd flygbild.

1
2
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Kråksundsgap 
Övre

Måseskär

Tenholmen

Högholmen

Från den bemannade fyrplatsen Kråk-
sundsgap på Högholmen sköttes även fyrar-
na på Tenholmen och Kråksundsgap Övre 
(från 1896).

Fyren Kråksundsgap Övre bestod av ett 
vitt fyrhus av trä stående på en 7 meter 
hög järnkonstruktion, en s.k. ”bock”. Fyren 
bildade enslinje med Kråksundsgap Nedre 
/ fyren på Högholmen för insegling genom 
Kråksundsgap.
Fyren på Tenholmen var av liknande utfö-
rande men stod på en stensockel. 

Foto: Lotsverket

Fyren Kråksundsgap Övre, som tillkom 
6 år efter de båda andra, bildade med 
fyren på Högholmen en enslinje för pas-
sage genom Kråksundsgap. Det var en 
”Lyths lampa för kontinuerlig förbrän-
ning av fotogen”. Den var utrustad med 
parabolisk spegel av 50 cm diameter 
samt en rotator med tygskärm. Fyren vi-
sade vitt klippsken. Lyshöjd 48 m. Lys-
vidd 12,6 M. 

Enligt Svensk Lots 1894: ”Bråtö ankar-
sättning (= insidan av Kråksundsgap) 
kan anlöpas såväl om dagen som äfven, 
med ledning av Kråksundsgaps och Ten-
holmens fyrar, om natten. Lots erhålles 
vid Käringön och Grönskären.” ... ”Om 
natten skall man ... bringa i sigte Kråk-
sundsgaps fyrs fasta, hvita sken (fyren 
på Högholmen), hvarefter man, hål-
lande sig inom detta sken, med N 55° O 
kurs styr mot fyren. Om derunder dess 
sken öfvergår till rödt har man kommit 
för nordligt och om det går ur sikte för 
sydligt, med ledning hvaraf kursen ge-
nast bör rättas. 

Så snart den nordostvart från Kråk-
sundsgaps fyrs belägna Tenholmens fyrs 
röda klippsken kommer i sigte öster om 
Kråkholmen, vet man att sundet emel-
lan denna holme och Bråtö passerats 
och strax efter det att Tenholmens hvita 
klippsken kommit i sigte ankrar man 
inom sistnämnda sken. ... ”

Enligt Svensk Lots 1904: ...”Kråksunds-
gaps fyr lyser på 18 meter höjd övfer 
vattnet i ett på Högholmen ... stående 
rödt fyrhus; fyren visar fast, hvitt sken 
från S 54° V till S 58° V och fast, rödt 
sken från S 58° V till S 64° V. ... Det 
hvita skenet synes på 10 och det röda på 
6,5 minuters afstånd. 

På Orust är äfven en fyr anordnad 
i ett hvitt fyrhus af trä, stående på en 
7 meter hög bock på Soleberget och vi-
sar å 48 meters höjd öfver vattnet hvitt, 
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Skötseln av fyrarna
Det var för det mesta en okomplicerad 
syssla. Det rörde sig redan från början 
inte om en utan om två fyrar att sköta, 
den i det kombinerade fyr- och bonings-
huset på Högholmen och den på Ten-
holmen. Båda var uppförda år 1890. 

Vad som underlättade var att fyrar-
na inte krävde passning dygnet runt. Det 
var heller ingen mistsignal att sköta. Det 
var inget lod till något urverk att dra 
upp. Det var ”bara” en ”fotogenlampa” 
som man fyllde och tände. 

Den i boningshuset placerades inn-
anför fönstret. Där fick den brinna tills 
det var dags att släcka den. Den andra 
fyren, den på Tenholmen, hade en lampa 
som fick brinna dygnet runt. 

År 1896 tillkom fyren Kråksunds-
gap Övre. Den var uppförd på ”fastlan-
det” Orust. Till båda färdades man i sin 
båt med hjälp av åror och segel. Båda 
dessa hade fyrapparater av typen att de 
brann dygnet runt och krävde påfyllning 
av bränsle, inte varje dag utan det räckte 
med var 8:de. 

Fyren på Tenholmen gick lätt att 
komma till med ekan. Skötseln var att 
fylla på fotogen. Sedan var det ”bara” för 
en fotogenlampa sedvanligt pyssel som 
gällde och att torka spegel och rutorna 
till det lilla fyrhuset. 

Fyren Kråksundsgap Övre kunde 
vara ett litet företag att se till, särskilt på 
vintern med snö, is och halka. När man 
väl kommit iland fick man följa en 600 
meter lång stig, gå 101 trappsteg uppför 
berget, sedan ytterligare cirka 40 branta 
steg uppför en stege med ledstång att 
hålla sig i. Sedan var det samma omvård 
som den på Tenholmen. 

Naturahushåll
Lönen från Lotsverket var liten men sä-
ker. Därtill ingick en bostad. Man hade 
tak över huvudet. Men för att livnära sig 
och kanske en barnrik familj med många 
munnar räckte det inte. Det var fortfa-
rande naturahushållning som gällde. 

Dagen började med att släcka fyr-
ljuset i boningshusets fönster. En frukost 
att bottna på smakade inte dumt. 

Sedan, om vädret så tillät, gick man 
ut med båten för att ta upp näten som 
legat ute under natten. Iland igen för 
att ta hand om fångsten och göra näten 
klara för att läggas ut igen. 

Sedan var det dags att se till de an-
dra två fyrarna. Man tog med en dunk 
fotogen och näten. Först besöktes Ten-
holmens fyr. På vägen dit lade man ut 
något nät. 

När Tenholmen var klar fortsatte 
man till Hällevikstrand. Där besökte 
man handelsmannen, gjorde inköp, 
hämtade och lämnade post. Därifrån vi-
dare drygt halvvägs till Edshultshall för 
att förtöja och ta stigen upp till Kråk-
sundsgap Övre. 

På vägen till fyren låg en bondgård. 
Kanske att man bytte fisk mot ägg och 
potatis, något stycke kött, när så fanns. 

Sedan var det inte långt att komma 
tillbaka till Högholmen. Och snart var 
det dags att tända fyren för natten. 

Täppan
På Högholmen hade man med stenar 
hägnat in ett litet område för att ge visst 
vindlä. Det hade man fyllt med jord som 
man fört med sig inifrån land. Här od-
lade man för husbehov lite potatis, per-
silja och några blommor för att glädja sig 
åt. 

Hungern var alltid nära
År 1904 svalt folk ihjäl i Bohuslän.

regelbundet klippsken. ... lysvidd 12,6 
minuter, hålles ej under ständig bevak-
ning.” ... 
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Automatisering och nya fyrar
År 1911 hade en åttakantig fyrkur i järn 
uppförts strax framför det kombinerade 
fyr- och boningshuset på Högholmen. 
Fyrkuren innehöll en automatisk AGA-
fyr. Den skötte sig själv utan personal. 
Det kombinerade fyr- och boningshuset 
demonterades och transporterades bort. 

År 1911 ersattes även ”bockfyren” 
Kråksundsgap Övre med en automatisk 
AGA-fyr. Den stod på samma plats. 
AGA-fyren var sedan i drift till år 1941 
då fyrkuren togs bort men fundamen-
tet bibehölls som dagmärke. Samma år 
drogs AGA-fyren på Högholmen in och 
ersattes av en vit tavla i betong intill fy-
ren. Tillsammans markerade de under 
dagtid enslinjen genom Kråksundsgap.

År 1911 uppfördes en åttakantig 
fyrkur med automatiskt AGA-ljus på 
ön Bråtö. Den kom år 1941 att bytas 
ut mot en annan och sedan kallas Kråk-
sundsgap Södra. År 1941 tillkom fyren 
Kråksundsgap Norra, på norra sidan om 
gattet. 

År 1911(?) drogs fyren på Tenhol-
men in. Den ersattes år 1929 av den på 
den näraliggande Porsnäs udde. 

Åren runt 1940 förbättrades fyr-
belysningen i den nord-sydgående inre 
leden längs kusten, vilket bland annat 
kom att ha inverkan på Islandsbergs fyr-
plats. 

År 1954 uppfördest ett 13 m högt 
torn i betong med åttakantig fyrkur, vil-
ken ersatte Kråksundsgap Södra.

Förtoning för insegling genom Kråksundsgap.                          Ur: Svensk Lots del 1, 1965

Den ”nya” fyren Kråksundsgap Övre stod 
på samma plats som den äldre ”bockfyren” 
från 1896. Den nya var byggd 1911 inuti 
”bocken” som sedan revs. Den bestod av 
ett 2,5 meter högt betongfundament som 
inrymde acetylentuber. Ovanpå stod en 
åttakantig järnkur med klippapparat och 
solventil tillverkade av AGA. 

År 1941 togs själva fyrkuren bort. 
Fundamentet bibehölls och blev till ett vitt 
kummel. 

Samma år ersattes fyrkuren på Hög-
holmen med en vit tavla i betong. Enslin-
jen för användning under dager bibehölls 
på så vis.

                                  Foto: Lotsverket 
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Personal
Fyren på Högholmen tändes första gång-
en den 1 november år 1890. Den som 
gjorde det var fyrvaktare Anders Nils-
son. Det var hans första tjänst i Lotsver-
ket. Han var född år 1842 och var bör-
dig från grannsamhället Hälleviksstrand. 
Han hade utsetts till fyrvaktare år 1890. 

Han hade gift sig med Alida Gusta-
va från Gullholmen inte långt därifrån. 
De flyttade in i det nyuppförda fyr- och 
boningshuset på Högholmen. 

Anders och Alida hade år 1875 fått 
ett barn som döptes till Kristina. Hon var 
nu 15 år. Som brukligt var kom hon ti-
digt att få flytta ut ur boet och försörja sig 
på egen hand. Hon fick plats som piga. 
Och hon kom att träffa en stilig karl bör-
dig från grannsamhället Käringön. 

Anders Nilsson kom att göra tjänst 
som fyrvaktare till år 1898. Sedan flyt-
tade Anders och Alida ”iland”. Ett år se-
nare avled Anders. 

När familjen Nilsson flyttade iland 
från Högholmen monterades fyr- och 
boningshuset ner och transporterades 
bort. Ett annat uppfördes samtidigt. 

Laurentz Simon Gottfrid Österberg 
var den andre fyrvaktaren på Höghol-
men. Han var född på Käringön år 1872. 
Han hade varit över i det stora landet 
Amerika. Där hade han bland annat ar-
betat som sjöman. Men så kom han till-
baka och träffade kärleken i Kristina. 

År 1898 blev Laurentz utsedd till 
fyrmästare på Kråksundsgaps fyrplats 
Högholmen. Han fick även sköta de 
närbelägna fyrarna Tenholmen och 
Kråksundsgap Övre. Han var då 26 år 
gammal.

Laurentz och Kristina född Nilsson 
gifte sig och flyttade till Högholmen. 
Under de 12 åren där fick de fyra barn. 
Här växte Anna, Anders, Knut och Tor-
sten Österberg upp. 

Anders Nilsson var Högholmens förste fyr-
vaktare. Han tjänstgjorde åren 1890 till 
1898. Hans hustru var Alida. 

Laurentz Österberg var Högholmens andre 
fyrvaktare men i den nya bostaden. Han 
tjänstgjorde åren 1898 till 1910. Hans hus-
tru var Kristina född Nilsson. Laurentz kom 
att i 26 år vara fyrmästare på Islandsberg. 

Axel Holm var Högholmens tredje fyrvak-
tare. Han tjänstgjorde åren 1910 till 1911 
innan han flyttade vidare till Måseskär, 
Pater Noster och så småningom Ursholmen. 

Deras dotter var Kristina. Hon kom att gifta 
sig Österberg och se sina barn växa upp på 
Högholmen, där hennes föräldrar arbetat.
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Niklas Bergman var Högholmens fjärde 
och siste fyrvaktare. Han tjänstgjorde i 
15 dagar innan fyrplatsen avbemannades 
den 24 augusti år 1911. 

Snabbfakta om Högholmen
Kråksundsgap
Lat. N. 58° 06’. Long. O. 11° 27’. 
Bemannad 1890-1911. 

Fyrplatsens förändringar
1890 uppfördes fyrplatsen, bestående 
av ett kombinerat fyr- och bonings-
hus, några uthus samt brygga. (På nu-
tida sjökort är Högholmen benämnd 
Koppholmen). Huset var flyttat från 
Husvik på Brännö och tillbyggt. Det 
var ritat av Emil Karlsson. 

Fyrapparaten bestod av lins av 5:e 
ordningen (375 mm Ø) och fotogen-
lampa med veke. Ledande sektor åt 
SV genom Kråksundsgap. 
1892 kompletterades med matkällare 
och borrad brunn. 
1898 revs det ursprungliga fyrhuset 
på Högholmen och ersattes av ett som 
uppförts för visning på Stockholmsut-
ställningen år 1896. Detta var ritat av 
L. Peterson och T. Stenberg arkitekt-
byrå i Stockholm och tillverkat av Ek-
mans Nya Snickerifabrik i Stockholm.

Det ursprungliga huset flyttades 
till Ärholmen vid Marstrand, där Lots-
verket hade en lotsstation. 
1900 byggdes den blåsiga verandan in. 
1911 uppfördes en åttkantig fyrkur 
med AGA-ljus på Högholmen. Sam-
tidigt uppfördes en AGA-fyr på Brå-
tö, kallad Kråksundsgap Södra samt 
en AGA-fyr på Kråksundsgap Övre. 
Dessa var automatiserade och ersatte 
den bemannade fyren på Högholmen. 

Fyrplatsen Kråksundsgap / Hög-
holmen avbemannades. Det arkitekt-
ritade fyr- och boningshuset flyttades 
till Ven och blev Vens västra fyr. 

Nuvarande karaktär: (fyren släckt och 
bortforslad)

År 1910, efter tolv år på Högholmen 
blev Laurentz utnämnd till fyrmästare 
på den närbelägna fyrplatsen Islands-
berg. Familjen flyttade dit. På Islands-
berg föddes det femte barnet. Hennes 
namn var Lisa. Efter avslutad tjänst på 
Islandsberg bosatte sig familjen Öster-
berg i det närbelägna samhället Fiske-
bäckskil. 

Axel Holm blev den tredje fyrvak-
taren. Han var född år 1872 på Hållö 
fyrplats. Hans far var fyrvaktare Anders 
Andersson. Axel gifte sig år 1896 med 
Mathilda, född i Norge år 1850. De hade 
ett barn: Ester Margareta. Hon var 9 år 
då Axel blev fyrvaktare på Högholmen. 
Familjen följde med och stannade där i 
ett år. 1911 bar det vidare till Måseskär. 
5 år senare blev Axel fyrmästare på Pater 
Noster och 3 år senare på Ursholmen. 
Där arbetade han åren 1919 till 1935. 

Den fjärde och siste fyrvaktaren var 
Niklas Bergman. Han var fiskare och 
sjöman född i Hällevikstrand år 1854. 
Han var gift med Anna Hilda född Nils-
son från Hällevikstrand. De bodde i hus 
nummer 14 i Hällevikstrand. Niklas fick 
uppdraget att sköta fyren från den 8 au-
gusti 1911 till den 23 i samma månad, 
allt som allt i 15 dagar. 

Därefter tändes den automatiserade 
AGA-fyren. Fyrplatsen på Högholmen 
avbemannades. Huset monterades ner 
och flyttades bort. 

Niklas Bergman blev nu tillsynings-
man och var så fram till år 1920. 


