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Farbror Axel och fyren på Carnegieska bruket
Bengt Wedel (text & bild där ej annat anges)

Min farbror Axel Hansson (1890-1974) 
var född i Mollösund. Höstterminen 1902 
började han i andra klass i Göteborgs Västra 
Realskola (belägen i Majorna). Axel bodde 
inackorderad hos ett par i ett numera rivet 
hus på Allmänna vägen. Mannen var fyr-
vaktare och hade ansvar för en fyr belägen 
på taket av en fabriksbyggnad på Carnegie-
ska bruket. Axel, som kom från en sjöfarts-
intresserad familj, var nyfiken och fick följa 
med fyrvaktaren då fyren skulle tändas el-
ler släckas. Efter en tid fick Axel själv pröva 
på att tända och släcka fyren, naturligtvis 
under fyrvaktarens överinseende. Axel fick 
lära sig fyrens konstruktion. 

Så blev fyrvaktaren sjuk. Fyrvaktaren 
frågade då Axel, om han kunde sköta fyren, 
vilket Axel gärna ville göra. Under några 
dagar var alltså Axel fyrvaktare. Vid några 
tillfällen senare fick han förtroendet att 
sköta fyren då fyrvaktaren hade förhinder.  

Flera gånger har jag hört Axel med 
stolthet berätta om hur han upplevde 
sitt åtagande. Han sa på ålderns höst att 
han på sätt och vis aldrig hade känt ett 
sådant ansvar inför någon annan syssla i 
livet. Och ändå hade han haft ganska an-
svarsfulla arbetsuppgifter under ett långt 
yrkesliv inom näringslivet. 

Axel var elev på Västra under fyra läsår 
(1902/03-1905/06). Hans tillfälliga 
uppdrag som fyrvaktare kan ha ägt rum 
under denna tid. Axel tog studenten på 
Latinläroverket våren 1910. Efter studier 
vid Göteborgs Högskola 1910-12 – i bl.a. 
nationalekonomi för professor Gustaf 
Steffen – blev han enrollerad i broderns 
affärsverksamhet (Firma Mårten Hans-
son). När denna firma gick i konkurs i 
början av 1920-talet flyttade Axel utom-
lands. Han var under en tid verkställande 
direktör för Electrolux i Polen.

Enligt Lotsstyrelsens ”Underdåniga 
Berättelse” för år 1880 har ”på vallarne 
vid Carnegieska bruket blifvit uppsatta 
två ledfyrar, afsedda att vid inseglingen 
hållas öfverens.” De nya fyrarna, som 
var försedda med paraboliska reflekto-
rer, tändes första gången den 15 okto-
ber 1880. År 1901 placerades den ena 
av dessa fyrar, den yttre, på taket av en 
fabriksbyggnad på Carnegieska bruket. 
Fyren visade intermittent vitt sken; en 
kort förmörkelse var femte sekund. 

Av bifogade bilder framgår, att fyren 
har utgjort en påbyggnad överst på den 
stora fabriksbyggnaden. 

Axel Hansson 
i unga år.

Carnegieska bruket från sjösidan med fyren 
och Älvsborgsbron.        Foto: Göran Sernbo
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Enligt fyrlistorna är det först år 1916 som 
fyren får elektriskt ljus. Man kan utgå ifrån 
att det fram till dess var en fotogenlampa 
som svarade för ljuset. Denna skulle släckas 
och tändas varje dygn. En s.k. intermit-
tenshylsa höjdes upp och ned över ljuset 
var femte sekund. Ljuset reflekterades mot 
en spegel. Eftersom elektricitet saknades, 
måste hylsan ha drivits av ett lod. Lodet 
fick fyrvaktaren veva upp med 2-4 timmars 
mellanrum beroende på vajerns längd. Man 
får hoppas att det var en lång vajer.

Man kan se framför sig en ung grabb 
på 12-14 år traska på natten, kanske vin-
tertid, genom ett föga upplyst Majorna, 
låsa upp en port med gnisslande gångjärn 
i den stora fabriksbyggnaden och vandra 
trapporna upp till byggnadens yttertak 
och gå in i fyrhuset för att dra upp lodet. 
(Lågans höjd över vattnet var 35,9 meter). 

Fyrens namn Carnegieska bruket be-
stod alltså av två fyrljus som skulle hållas 
överens i 79 grader vid inseglingen till 
Göteborg. Fyrvaktaren hade inpräntat 
hos Axel hur oerhört viktiga dessa fyrar 
var för fartygstrafiken till Göteborg. Man 

Fyren placerad ovanpå Carnegieska bruket var en av ensfyrarna i Göteborgs inlopp.

kan förstå att skolgossen tyckte att hans 
”ämbetsansvar” var större än rektorns. 

År 1967 flyttades ”takfyren” till den 
nybyggda Älvsborgsbron.

Ett tack till Esbjörn Hillberg, Svenska 
Fyrsällskapet, som bidragit med fakta-
upplysningar.

Det numera missvårdade f.d. fyrrummet.


