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Anders Widén – en sentida fyrmästare
Britt-Marie Sjögren (http://kullensfyr.se)

Bilen rullade i god fart ner längs E6 från 
Ängelholm mot Malmö. Dagen var solig 
och vacker, det glittrade i Öresund och 
jag var på ett utomordentligt gott hu-
mör. Jag kunde inte låta bli att le åt mig 
själv när jag körde. Tänk att man kunde 
bli så här glatt förväntansfull inför en in-
tervju med en f d fyrmästare!

Men han hade verkligen låtit trevlig 
i telefonen, Anders Widén, en av Kullens 
sista fyrmästare. 87 år var han, men lät 
pigg och intresserad. Han ville gärna återse 
fyren. Och jag som ju nyligen blivit hand-
havare av Kullens fyr tillsammans med 
min man Per och forskat om både fyren 
och dess historia, var rysligt nyfiken på vad 
han kunde ha att berätta om gamla tider.

Höghuset var lätt att hitta och trap-
porna upp till 7:e våningen tog jag raskt. 
Anders hade redan dörren lite på glänt 
och stack försiktigt ut sitt huvud och 
hälsade välkommen in. Han visade mig 

runt i lägenheten och av fotona förstod 
jag att han hade tre söner och många 
barnbarn. Och många minnen från ett 
långt liv i sjöfartens tjänst. Vi beundrade 
den vackra utsikten från balkongen, en 
vy väl ägnad en man som levt större de-
len av sitt liv på havet med fri utsikt.

Anders lärde mig konsten att fälla 
ihop en rollator och sen hoppade vi in 
i bilen och körde iväg. – Nu du Anders, 
ska vi ut på äventyr! – Ja, det ska vi min-
sann, svarade Anders glatt och vi möttes 
i ett leende samförstånd. Det här skulle 
bli en kul dag!

Medan vi körde norrut berättade 
Anders att han var född på Kullahalvön, 
närmare bestämt i det gamla fiskeläget 
Arild. Det var roligt att höra om Kulla-
bygden i gamla tider. Hur hans mormor 
ibland gav honom en femöring så att han 
kunde gå och köpa en strut karameller i 
affären i Möllehässle, eller hur han och 

Fyrmästare Anders Widén nedanför sin arbetsplats, Kullens fyr (1980-talet).
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hans kamrater på olika kreativa sätt tjä-
nade ihop pengar så de kunde cykla iväg 
till Höganäs och se på bio. 

Kullen med sin vackra vilda natur 
och ständiga närhet till havet var en 
spännande plats att växa upp på, på 
30-talet liksom i dag. 

Sjövanan låg i släkten, för Anders far 
Edwin hade varit stuart, högste chefen 
för en båts kökspersonal. Anders berät-
tar att fadern egentligen hette Nilsson-
Sträng, men att Edwin aldrig gillat det 
namnet utan ville ta sig ett nytt. Men 
han kunde inte komma på vilket namn 
han skulle ta istället. Så en gång när han 
var till sjöss diskuterade han detta med 
skepparen. Denne kom då på tanken att 
man skulle kasta om bokstäverna i Ed-
wins namn och si, då blev det Widén!

Vad gäller yrkesbanan gick Anders i 
sin fars fotspår och blev även han sjö-
manskock. Till skillnad mot fadern, som 
huvudsakligen åkte på England, gjorde 
Anders flera världsomspännande resor.

Var du kanske med om något sjömans-
dop på dina långa resor? undrade jag. Nej, 
men Anders mindes att en del passage-
rarna döptes när man passerade ekvatorn, 

de fick en spann havsvatten över sig! 
Han hade hört talas om den gamla 

seden ”att hönsa för Kullen”, d.v.s. att 
den som första gången passerade Kul-
len skulle doppas i havet, nedsänkt med 
bara ett rep under armarna. Men det var 
förr i tiden. Själv har han aldrig blivit 
döpt annat än i dopfunten i Brunnby. 

Merparten av Anders arbetsliv, den 
senare delen, kom dock att bli förlagd till 
stationära fyrskepp längs södra Sveriges 
kust. Där jobbade han som ensam köks-
ansvarig i kabyssen, vilket kunde ha sina 
sidor i krängande sjö. Det ålderdomliga 
fyrskeppet Kalkgrundet var en speciell 
utmaning. Där fanns ingen elektricitet, 
bara fotogenlampor, vilket troligen var 
anledningen till att han alltid hade en så-
dan besvärlig huvudvärk ombord på just 
det skeppet. Maten tillagades på vedel-
dad järnspis och diskvattnet fick han själv 
pumpa upp från havet. Livet var lite lätt-
are på de mer moderna fyrskeppen och 
Anders trivdes alltid bra med sitt jobb 
och sina arbetskamrater ombord.

Anders arbetslivshistoria under 1960- 
till 80-talet speglar fyrskeppens, tjänstefar-
tygens och fyrarnas nedläggningsperiod. 
Han vandrade från skepp till skepp efter 
hand som de drogs in: Fyrskeppen Kalk-
grundet och Svinbådan och Tjänstefarty-
get Malmö. Stolta skepp med lång historia. 
Anders följde dem alla till slutet.

Anders Widén, kock ombord på fyrskeppet 
Svinbådan.

Anders Widén seglade bl.a. på fartyget 
Mattawunga.
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Hans sista tjänst var den som fyrmästare 
vid Kullens fyr, och även där kom han att 
vara med om en av de sista bemannade 
perioderna. (Efter Anders som slutade 
1992 har två fyrmästare arbetat där, den 
siste fram till 2003.) Fyren lyser dock 
fortfarande och fullgör sitt uppdrag, nu 
som för 114 år sedan, något som både jag 
och Anders är glada och stolta över.

Efter en god lunch på solig uteserve-
ring på St Arilds golfrestaurang körde vi 
så vidare mot Anders gamla arbetsplats. 
Sommarlandskapets bekanta vyer fyllde 
Anders med glada minnen från gamla ti-
der. När vi rullade över backkrönet och 
slätten mot Mölle öppnade sig mot havet 
och Kullaberg, var vi rörande överens om 
att just denna vy alltid fyller en med ett 
särskilt lyckorus. Vackrare väg än denna 
får man nämligen leta efter, i synnerhet 
på våren när rapsfältens gula möter ha-
vets djupblå. Det är också något speciellt 
med att köra på ett långt havsomslutet 
näs. Det finns bara en väg och det är 
framåt. Genom det idylliska Mölle, och 
vidare upp genom bokskogens valv ända 
fram till havet och Kullens fyr.

Det blev ett kärt återseende. Visser-
ligen hindrade det onda benet den f.d. 
fyrmästaren från att ta sig uppför den 
smala spiraltrappan till den gamla linsen 
(som han bra gärna hade velat återse), 
men bara att komma in och se vaktrum-
met, maskinrummet och havsutsikten 
igen satte ny fart på berättandet. 

Till Kullens fyr kom Anders som fyr-
vaktare 1983 och jobbade i 3 år under 
fyrmästare Sundberg, som hade rykte om 
sig att vara en smula oberäknelig och do-
minant och som en del var lite rädda för. 
Anders kryssade dock smidigt bland skä-
ren, det var inga problem. Men när Sund-
berg slutade 1986 blev Anders fyrmästare 
och fick då äntligen fria händer. Då blev 
det ordning på torpet förstod jag, och han 

passade bl.a. på att skrapa bort all täckan-
de grå målarfärg som dolde fyrens vackra 
schackrutiga golv i vit marmor och svart 
skiffer. Denna kulturgärning tackar vi för!

Anders tyckte att fyrmästarjobbet 
var ett kanonjobb, lyckliga bonusår ef-
ter allt slitet på fyrskeppen. Här var han 
nära havet men ändå på land, och bodde 
bra i fyrvaktarbostaden på den vackraste 
av platser. Barnen var utflugna men frun 
flyttade upp så de kunde bo tillsammans. 
Lägenheten i Malmö hade de kvar i alla år.

Anders jobbade som fyrmästare på 
Kullens fyr från 1986 ända fram till sin 
pensionering hösten 1992. Faktiskt triv-
des han så bra att han skrev till SjöV och 
bad om att få jobba kvar året ut, vilket 
också beviljades. 

Hur såg då fyrarbetet ut på Widéns 
tid, d.v.s. 80-talet? Det var bara två SjöV-
anställda, fyrmästaren och fyrvaktaren. 
Fyrvaktaren hette Sven-Axel Persson och 
var bördig från Kullagården som histo-
riskt sett varit kopplad till fyren. Hierar-
kin från forna dagar var inget som Anders 
höll på, utan man jobbade ihop och gjor-
de samma arbete. Dock hade fyrmästaren 
bättre lön, för det var ju ändå ytterst han 
som hade ansvaret. Fyren och dess an-
läggningar, allt skulle fungera och hållas 
snyggt och rent. Häri ingick fyren, lilla fy-
ren Kullen västra, fyrmästarbostaden och 
fyrvaktarbostaden inklusive förrådsbygg-
nader och därtill hörande trädgård samt 
omgivande staket, vilket allt hölls i bästa 
skick. Detta var särskilt viktigt eftersom 
man hade många besökare sommartid.

Vidare skulle den 60 ton tunga lin-
sen putsas varannan dag. Då stängde 
man av den mitt på dagen och polerade 
alla prismorna med rödsprit, vilket tog 
ett par timmar. Allt enligt rutiner som 
var fastlagda sedan tidigare. (Nu putsas 
den på sin höjd två gånger om året av 
SjöV:s fyrtekniker.) 
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Sist men inte minst skulle alla koppar- 
och mässingsdetaljer putsas varje lördag. 
Poleras minutiöst så att de sken ikapp 
med solen. Jominsann, det fick jag höra, 
för visserligen hade vi när vi övertog fy-
ren renoverat både golv och väggar, satt 
upp skyddsräcke och installerat ny be-
lysning, men se den där lätt grönfärgade 
kopparkranen på elementet, den hade 
nog inte blivit putsad de senaste 20 åren 
och det la f.d. fyrmästare Widén nogsamt 
märke till. Vilket han påpekade mycket 
vänligt, men också mycket ihärdigt:

- Britt-Marie, Britt-Marie, ni måste bör-
ja putsa! Och lite senare (efter att jag trott 
mig avleda hans uppmärksamhet) med 
viskande röst och skälmsk blick: - Häxan, 
B-M, jag säger bara en sak: Häxan!

Att metallblänk är något djupt rotat 
och sammanhörande med sjömännens 
yrkesstolthet, det blev för mig nu up-
penbart.

- Och järnknopparna i spiraltrappan, 
när polerade ni dem sist? Tja, där stod man 
svarslös och blygdes teatraliskt med sänkt 
huvud över sitt tillkortakommande. Hur i 
all sin dar hade vi kunnat missa järnknop-
parna? Med glimten i ögat skojade vi om 
detta, ty i en fyr likaväl som i ett fartyg 
skall metallen till varje pris skina!

På Widéns tid skruvades också fyrens 
alla 33 trappsteg loss varje vår, renskra-
pades och lackades om. Stenfasaden av 
gnejs skulle skuras och hållas ren från 
lavar och kalkavlagringar. Sommartid var 
det då som nu stor turisttillströmning, 
vilket bröt den annars enahanda rutinen, 
men också medförde mer arbete. Inträ-
det på 5 kr stoppades i en träbössa och 
där hittade man med årens lopp mynt 
från världens alla hörn. (Vi har höjt in-
trädet till 30 kr för vuxna, men så har vi 
också en spännande utställning att visa.)

På fyren fanns dessutom en väder-
observatör som var anställd av SMHI. 

På Widéns tid hette han Björn Malm. 
Som mest var man alltså 3 personer. 
När Malm var ledig hoppade någon av 
fyrpersonalen in och tog över rapporte-
ringen. Var tredje timme dygnet runt i 
ur och skur skulle de meteorologiska in-
strumenten som barometer och hygro-
meter avläsas och sedan ringas in till F10 
i Ängelholm. Man kan tycka att det hade 
varit bäst organiserat om man jobbade 
i par och tog varannan avläsning så att 
alla fick sova sina 6 h på natten, men så 
fungerade det ej. Ett pass varade en hel 
vecka, dag som natt, och den som hade 
vakten var fullt ansvarig hela passet. På 
natten sov man då bara 3 h i stöten med 
väckarklockan bredvid sig på en madrass 
i vaktrummet. Widén säger att han med 
tiden blev så van att han vaknade redan 
innan väckarklockan skrällde. 

Fyrmästarens arbete bestod således 
av mycket putsande, iordninghållande, 
mätande och rapporterande. Men det 
var också ett fritt arbete. Anders hade 
ingen över sig som la sig i. Han minns 
i alla fall inga inspektioner av SjöV. Det 
var fridfullt och stilla på Kullen när tu-
risterna gått för dagen. Anders njöt av 
livet här ute i fulla drag.

Stormar, råkade ni ut för några häf-
tiga sådana? Jodå, det gjorde man, brän-
ningarna kunde bjuda på skådespel mot 
klipporna. Som ett litet smakprov berät-
tade Anders hur han en dag stod i fyren 
och såg ut mot södra udden där en stor 
schäfer lufsade omkring. Plötsligt tog 
stormvinden tag i hunden som hjälplöst 
rullade som ett nystan hela vägen in till 
fyren! Det var tur att det inte blåste på 
andra hållet, för då hade han rullat utför 
det 60 meter höga stupet.

Det var intressant att få höra hur fyren 
var möblerad på Anders tid. I vakt-rum-
met, mitt emot den tunga väggtelefonen 
i svart bakelit, hängde flera av de mätap-
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parater som skulle avläsas. Däremellan var 
fyrmästarens gedigna fernissade skrivbord 
placerat. Kanske var det här som fyrmäs-
tare Ivar Kyhlberg satt i godan ro en janua-
ridag 1971, då Oslofärjan M/S Margrethe 
gick på grund på klipporna precis nedan-
för fyren. Det lär ha varit ett skärande ljud 
som han sent skulle glömma.

Det var också här, som Ivars far och 
tillika fyrmästare, Arvid Kyhlberg under 
krigsåret 1942 genomlevde sin kanske 
svåraste arbetsdag någonsin, den när han 
försökte ordna hjälp åt 43 torskpilkare 
som drev ut med isflak rätt ut på öp-
pet hav i -15 graders kyla. Tragedier och 
hjältedåd utspelades här detta drama-
tiska dygn, då hela Mölle höll andan och 
de anhöriga inget annat kunde göra än 
att stå på udden och följa dramatiken på 
isen i skenet av fyrens rytmiska ljussvep.

Dessa historier som vi nu har utställ-
ning om kände Anders väl till. Han och 
hans kamrater hade kunnat vara med på 
isflaket om det velat sig illa. Just den för-
middagen hade de nämligen gett sig ut på 
isen för att pilka långa. De var redan långt 
ut, men hejdades lyckligtvis av Anders äld-
re bror som anat faran, klokt nog vänt om 
och nu tog med sig pojkarna hem. Några 
timmar senare bröt isen loss och katastro-
fen var ett faktum. –Den natten var det 
omöjligt att sova, mindes Anders, man låg 
bara och tänkte på dem som drev omkring 
därute på havet i vinden och kylan.

På min fråga om Anders träffat tidiga-
re fyrmästare, mindes han framför allt fyr-
mästare Edler, en trevlig och välrespekte-
rad man. Inför sin pensionering 1961 hade 
Edler sett till att fyren blivit nyrenoverad 
och fin. Anders träffade Edler när denne 
skulle hedras med en ceremoni ombord 
på den båt som Anders tjänstgjorde vid, 
tjänstefartyget Malmö. Man hämtade upp 
Edler vid Kullens fyr och styrde sedan 
mot Hallands Väderö. Mitt ute på havet 

tilldelade lotsdirektören fyrmästare Ed-
ler medalj, minns Anders. Troligen gällde 
detta Edlers avtackningsceremoni där han 
fick medalj för lång och trogen tjänst. Det 
måste ha varit en känslosam och högtidlig 
tilldragelse för fyrmästaren som tjänat fy-
ren under så många år (1944-61).

Trötta men nöjda med dagen lämna-
de vi omsider av f.d. fyrmästare Widén 
hemma i Malmö igen. Den här utflykts-
dagen till Kullen blev ett glädjens minne 
för oss båda. Vi fattade inte riktigt hur 
det gick till, men vi trivdes helt enkelt 
i varandras sällskap och hade roligt. Så 
vi håller kontakten telefonledes och An-
ders har varit och hälsat på flera gånger 
på fyren tillsammans med sin son. De är 
alltid särskilt välkomna!

PS. Och nästa gång du kommer så ta på 
dig solglasögonen Anders, för då kom-
mer kopparkranen på elementet att ski-
na så det svider i ögonen, det kan du tro! 

Fyrmästare Widén då och nu.


