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Om kassunfyren Gustaf Dalén
Bengt Albert Ahlin (text & bild), Leif Elsby (kompletteringar)

Då man kommer norrifrån och skall till 
Östergötlands skärgård kan man an-
tingen gå inomskärs eller, varför inte om 
vädret så tillåter, utomskärs. När Lands-
ort passerats kan man välja att angöra 
kusten via Hävringe eller Norra Fjäll-
bådan längre söderut. I båda fallen är 
det utsjöfyren Gustaf Dalén som först 
tar emot och vägleder. 

Fyren är uppkallad efter sin namne, 
den exceptionelle ingenjören och nobel-
pristagaren. Han byggde upp och ledde 
”high tech”-företaget AGA fram till sin 
död 1937. Hans genialitet manifesterade 
sig i uppfinningar som klippventilen, 
solventilen, dalén-ljuset, linsrotatorn, 
den automatiska glödnätsbytare, AGA-
spisen, för att nu bara nämna några. 

Men nu var året 1967. Fyren Gus-
taf Dalén hade byggts färdig på ”fyrfab-
riken” Jävre-Sandholmen nära Piteå. 
Att det blev där berodde på den tidens 
arbetslöshet. Bygget delfinansierades av 
AMS. Resten bekostades av Sjöfartsverket. 

Vid denna tid pågick ett omfattande 
utbyggnadsprogram med bottenfasta ut-
sjöfyrar, så kallade kassunfyrar. Dels ville 
man ersätta fyrskeppen, dels förbättra 
leder för fartygen som nu hade växt i 
storlek, dels ville man kunna hålla sjö-
farten igång på norrlandshamnarna året 
runt. Under 1960-talet byggdes 21 kas-
sunfyrar. Utbyggandet av utsjöfyrar fort-
satte under hela 1970-och 1980-talen.

Bogsering och grundsättning
Från Piteå var det ”bara” att bogsera fyren 
till trakten av Oxelösund. Det tog 5 dygn 
för bogserbåten ”Herakles” på 6000 hkr 
att flytta ekipaget till kaj 11 i hamnen i 
Oxelösund. Resan gick utan missöden. 

Gustaf Dalén vid kaj 11 i Oxelösund. 

Bengt Ahlin, Stig Brammefors och Valter 
Flemk tar släpet ut till sin avsedda plats.

Den ansvarige från Sjöfartsverket njuter av 
färden.
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Följebåt var tjänstefartyget ”Gerda”. Be-
sättningen utgjordes av 3 man. 

Den 16 juli kopplade hamnens bog-
serbåt ”Simson” sin hanfot till kassun-
fyren. Det var tidigt på morgonen. Him-
len var molnfri. Vattnet var spegelblankt. 
Solen gav mycket blänk som ansträngde 
ögonen. 

Sakta började ekipaget att röra sig. 
Farten ut var c:a 4 knop. Väl förbi fyren 
Kränkan minskades varvtalet på motorn. 
Släpet fick av egen levande kraft fort-
sätta. Med hjälp av följebåt ”buffades” 
fyren in till sitt läge. Havsbottnen hade 
gjorts i ordning i förväg med en bädd av 
makadam. 

Grundklacken heter Oståker, ett 
vackert namn. Men fyrens rätta namn 
är Gustaf Dalén. Den står på 14 meters 
djup. Den var obemannad och fjärrma-
növrerades från Hävringe lotsplats. Fy-
ren gav ledande vita sektorer omgivna av 
rött och grönt. I ursprungligt utförande 
strömförsörjdes den via en sjökabel. Om-
bord fanns 2 reservkraftverk som drevs 
av var sin dieselmotor. Fyren var utrustad 
med två Nautofoner för mistsignal, cir-
kulär radiofyr och helikopterplatta. Det 
var en så kallad spaltsektorfyr. Fyrljuset 
åstadkoms av 84 sealed-beam-lampor 
plus 84 st i reserv, summa 168 lampor, 
som var monterade i fyrrummet. Det var 
med andra ord: den tidens ”high tech”. 

Två månader senare var alla arbeten 
klara och fyren togs i drift. Fyrskeppet 
på Hävringe, som lades ut första gången 
1927 hade nu fått en avlösare. Nu, år 
1967 drogs det in för alltid, ersatt av den 
nya fyren Gustaf Dalén. 

Gustaf Dalén väl på plats.


