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Nyhavns historiska fyrskepp räddat
Mats Carlsson-Lénart

Danmark var liksom Sverige ett stort fyrskeppsland på 1800- och 
1900-talen. Som en rest från denna epok ligger mitt i Köpenhamns 
hjärta No. XVII vars sista stations namn ”Gedser Rev” ännu är målat på 
fartyget. På denna position fick No. XVII och hennes besättningar bland 
annat ta emot ett 50-tal östtyskar som över Östersjön lyckats fly från 
förtrycket i sitt land. Nu har Danmarks Nationalmuseum restaurerat 
Gedser Rev och räddat fyrskeppet för framtiden.

Många av er som läser detta har säkert nån 
gång suttit och käkat middag eller bara ta-
git en øl på någon av de många krogarna 
på Nyhavns norra sida. Även om det i 
denna världsberömda lilla köpenhamnska 
hamnkanal finns flera historiska fartyg är 
det ett som sticker ut och det är det kraft-
fulla gamla fyrskeppet Gedser Rev. 

Hon byggdes i ek redan 1895 på Hansens 
Verft i Odense och lades först ut på sta-
tionen Lappegrund i Öresund, ungefär 
mellan slotten Kronborg och Sofiero. Efter 
att ha fått framdrivningsmaskin installerad 
flyttades No. XVII år 1921 till Gedser rev 
som blev fyrskeppets hem i över 50 år 
(med undantag för krigsåren 1940-45 då 

Fyrskeppet No. XVII Gedser Rev. Den nya dannebrogsmålningen med stationens namn 
är utförd efter noggranna kravspecifikationer.
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No. XVII på tyskarnas order flyttades till 
en position i Stora Bält, utanför Kalund-
borg). 

Gedser rev, knappt 7 Nm SO om 
Gedser Odde på Falster – Danmarks 
sydligaste punkt – hade haft ett fyrskepp 
sedan 1878 och stationen fanns sedan i 
över 100 år, fram till 1980 då fyrskeppet 
drogs in och så småningom ersattes av en 
lysboj på revet. 

Men redan 1972 ansågs No. XVII ut-
tjänt av Fyrvæsenet, den danska myndig-
het som då ansvarade för fyrar, sjömär-

ken och andra navigationshjälpmedel. 
Som många andra danska fyrskepp ge-
nom åren lades No. XVII i malpåse vid 
Fyrvæsenets fyrmagasin på marinbasom-
rådet på Holmen i Köpenhamn och hon 
utannonserades till försäljning.

Fyrskeppet inköptes på initiativ av 
danska Nationalmuseets mångårige och 
legendariske chef P.V. Glob, med pengar 
från skeppsredaren A.P. Möller och hans 
hustrus Christine McKinney Möllers fond 
till allmänna ändamål. Redan då, för mer 
än 40 år sen, hamnade No. XVII i Nyhavn 
som vid den här tiden befann sig i en över-
gångsålder mellan sin forna roll som livlig 
förtöjningsplats för potatisbåtar och bud-
kuttrar och den nuvarande som en måle-
risk turistkanal där de maritima inslagen är 
av den mer museala typen.

Under de första åren underhölls och 
visades fyrskeppet av några frivilliga 
köpenhamnare med den före detta fyr-
skeppsmatrosen Mads Hansen i spetsen. 
Allting ombord bevarades intakt, inklu-
sive maskinen och den kraftiga fyrlam-

Tidsmaskin! – I fyrskepparsalongen hänger ännu Fredrik och Ingrid, kunga-
paret som regerade Danmark från 1947.

Fyrskeppets inredning är bevarad i det skick 
som var när No. XVII avmönstrades 1972.
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pan i lanterninen. Så småningom blev 
det svårt att med de frivilliga krafterna 
och pengarna underhålla fyrskeppet och 
därför fick Nationalmuseet ta ett allt 
större ansvar. Men över 40 år vid kaj i 
en stad sliter också på ett gammalt far-
tyg och därför insågs för några år sedan 
behovet av en omfattande renovering av 
No. XVII.

Men nu är hon tillbaka i Nyhavn, 
stoltare och vackrare, än på decennier. I 
januari 2001 bogserades No. XVII den 
långa vägen till varvet i Hvide Sande på 
danska nordsjökusten. Efter den tids-
krävande utflykten blev det också en 
omgång på varvet i Gilleleje, norr om 
Helsingör. På däcket möter No XVII:s 
tillsynsman Tor Jespersen som skiner 
ikapp med fyrskeppet. 

- Vi har försökt återställa egentligen allt 
ombord här på gamla Gedser Rev som 
det såg ut när hon hade reparerats efter 
olyckan 1954, säger han. Själva fyrljuset 
i lanterninen är dock bortplockat sen de-
cennier.

Den 14 augusti 1954 var nämligen 
den mest dramatiska och tragiska dagen 
i fyrskeppets historia. Det norska mo-
torfartyget Maridal körde med c:a åtta 
knops fart in i Gedser Rev på babords-
sidan och stora skador uppstod. Det var 
en tidig morgon och fyrskeppets maski-
nist Karl Henry Peetz Jørgensen Erholdt 
hade vakten. Han lyckades snabbt purra 
sina fem kamrater i besättningen vilka 
alla lyckades rädda sig i en jolle men 
själv hamnade han i vattnet vid kollisio-
nen och drunknade.

Tidsmaskin! Ombord på Gedser rev kliver man mer än 60 år tillbaka i tiden.

Det var härifrån som nyanlända DDR-
flyktingar meddelades till land.

Batterier var centrala ombord på ett 
fyrskepp. Så även på Gedser rev.



4
Svenska Fyrsällskapet Blänket 2015:2

Fyrskeppet sjönk på några få minuter 
men kunde senare bärgas från revet, re-
pareras och sedan läggas ut igen. 

- Det nya däcket är av nordsvensk 
tall, berättar projektledaren Johanne 
Bornemann Mogensen. Och så har vi 
bytt alla kopparplattorna som täcker 
skrovet också.

Närmare tio miljoner svenska kronor 
har satsats på att renovera Gedser Rev. 
Pengar som även denna gång kommer 
från Maersk-grundaren A.P. Møller med 
hustrus fond.

Skeppstimmermannen Morten Møl-
ler Nielsen har varit en slags konstnärlig 
ledare för allt arbete med trä under re-
noveringen.

- Vi har velat utföra alla moment ar-
betsmässigt korrekt, göra saker på det sät-
tet hantverkarna gjorde förr, förklarar han.

Fyrskeppsrenoveringen i all ära, den 
är fantastisk men vad vore ett skepp utan 
en historia och storytelling. Gedser Rev 

låg som en västlig utpost mot Warszawa-
paktsvattnen i sydöstra Östersjön. Unge-
fär samtidigt som Berlinmuren byggdes 
och Östtyskland stängde sina gränser 
började den unge matrosen Niels Gartig 
på Gedser revs fyrskepp.

- Jag hade bara varit på fyrskeppet 
ett par dagar då vi tog emot de första 
flyktingarna. Dom kom i regel padd-
lande med kajaker, sa Niels Gartig i en 
intervju med Berlingske 2012.

Från Gedser Rev var det ungefär 20 
kilometer över till DDR:s kust. De som 
lyckades fly hade ofta paddlat många 
timmar.

- Flyktingarna var aldrig lugna förrän 
de faktiskt stod på vårt däck. De östtyska 
patrullbåtarna gick ofta nära oss, ibland 
med släckta lanternor. De visste att vi 
hade tagit emot flyktingar men kunde 
inte göra något, enligt Niels Gartig.

För säkerhets skull talade fyrskepps-
besättningen inte klarspråk när man per 

Vølunds verkstad på Amager byggde tändkulemotorn på No. XVII. 
Den 3-cylindriga Vølundmotorn har en färg som påminner om dansk pølser.
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radio kontaktade land och ville ha ut en 
båt som kunde föra flyktingarna i hamn.

- Vi sa alltid att vi behöver mera vat-
ten. Det visste alla inblandade att det 
egentligen betydde att nu finns det nya 
flyktingar att hämta.

Historien om hur fyrskeppsbesättning-
arna på Gedser Rev hjälpte människor att 
fly från diktaturen i DDR publicerades för 
första gången 2012 i boken ”Flugtrute Øs-
tersøen” av Jesper Clemmensen.

För några år sen diskuterades det att 
flytta fyrskeppet Gedser Rev och Natio-
nalmuseets andra fartyg från Nyhavn, 
eventuellt då till Øhavsmuseet i Fåborg 
på Fyn. Men lösningen har nu blivit 
att Frilandsmuseet, ett friluftsmuseum 
(underställt Nationalmuseet) i Kongens 
Lyngby övertar fyrskeppet nu när re-
noveringen är avslutad och att hennes 
framtid som en prydnad för Nyhavn 
tycks vara säkrad.

Fyrskeppet Gedser Rev vid kaj i Nyhavn, Köpenhamn.

Fyrskeppsmän av idag – Tor Jespersen och 
Morten Møller-Nielsen har lagt sin själ i 
renoveringen av No. XVII.


