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Egon knäckte Tån
Göran Winge (text & foto)

Lördagen den 10 januari 2015 drog stormen Egon fram och lämnade 
stor förödelse bakom sig. När Lotsbåten gick ut i Brofjorden i Bohuslän 
morgonen därpå fick personalen ombord titta två gånger mot ön Tån. Av 
den sju meter höga fyren som mött sjöfarare sedan över 40 år tillbaka stod 
endast betongfundamentet kvar.

Liksom sina systerfyrar i Brofjorden, 
byggdes Tån inför etableringen av Scan-
raff (nuvarande Preemraff i Lysekil) i bör-
jan av 1970-talet. Idag utgör Brofjorden 
infartsled till Sveriges mest trafikerade 
oljehamn. Vid inloppet hälsar inseglings-
fyrarna Dynabrott och Brandskär fartyg 
välkomna. Men sedan stormen den 10 
januari lyser Tåns fyr med sin frånvaro, 
som den första i raden av ledens landfyrar.

Att prickar sliter sig och elledningar 
kapas hör inte till ovanligheterna vid 
storm, och skadorna var som väntat om-
fattande efter den häftiga stormen Egon. 
Avsaknaden av en flera ton tung fyr var 
inte lika väntat för personalen ombord 
på Lotsbåt 740 som gjorde upptäckten 
morgonen efter ovädret. Vädrets mak-
ter hade brutit den flera ton tunga fyren 
itu, och skickat den första våningen till 

Resterna av Tåns fyr, d.v.s. fundamentet. I bakgrunden Dynabrott och Brandskärsflak, de 
båda inseglingsfyrarna till Brofjorden.
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havets botten. Den övre delen av fyren 
påträffades 30 meter upp på ön. där den 
parkerat intill radiohuset. En närmare 
inspektion visade att radiohuset flyttats 
½ meter av kraften.

Gediget byggd av plastkomposit, 
med en inredning och våningsplan i alu-
minium, hade Tån, precis som de andra 
landfyrarna i Brofjorden, sedan över 40 
år tillbaka stått emot väder och vind. 
Strömförsörjningen skedde via land-
kabel och kablarna var borrade genom 
klippan och under vatten för att inte 
skadas av isen. Trots sin originalinred-
ning och en gammeldags teknisk utrust-
ning, var Tån fortfarande i gott skick. Fy-
ren hade säkerligen fått stå kvar längre 
- om det inte varit för att vädergudarna 
samspelade denna dag.

Gentemot nordvästliga orkanbyar 
med en vindstyrka på uppemot 40 m/s, 
och därmed utan betongklackens skydd 
från vågornas kraft, hade fyren ingenting 
att sätta emot. Det höga vattenståndet 
och vågorna, i kombination med den 
nordvästliga vinden, blev en perfekt 
kombination för att knäcka fyren.

Kostnaden för Egons framfart är svår 
att uppskatta då hela Brofjordsleden är 
under utredning för modernisering. I 
och med att reservdelar till de till åren 
komna fyrarna börjar tryta, har det blivit 
nödvändigt att hitta nya tekniska lös-
ningar. 

I skrivande stund säkerställs navige-
ringen vid Tån tillfälligt av en fyr i ra-
darmasten. Kanske blir det därefter en 
fackverksmast som kommer att vägleda 
sjöfarare rätt i farleden. 

Den havererade fyrens framfart stoppades vid radiohuset.

Tån i ömkligt skick, långt ifrån sin ordinarie 
position och utan sin första våning. Denna 
ligger numera på havets botten. 


