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Far på fyrskepp - så levde familjen
Hans & Kristina Rutberg

I Blänkets över 15-åriga historia 
finns många skildringar av hur 
det var att leva på fyrplatser 
utmed vår långa kust. Vittnesmål 
finns från män som arbetat på 
fyrar och från barn som växt 
upp i denna unika miljö. Det 
finns däremot inte så många 
berättelser där kvinnor kommer 
till tals och ger sin bild av livet 
på en fyrplats. Ännu färre 
vittnesmål finns från hur det 
var att leva med en man som 
tjänstgjorde på ett fyrskepp.

Ett av Svenska Fyrsällskapets mål är att 
verka för att händelser, levnadsöden och 
arbetsvillkor för fyrpersonal dokumen-
teras. Därför besökte Hans och Kris-
tina Rutberg en regnig och kall majdag 
2014 Karin Westerberg på Gräsö nära 
Öregrund. Karin är änka efter Uddo 
Westerberg, som under tjugo år tjänst-
gjorde som fyrvaktare på fyrskeppet 
Västra Banken och vi ville veta mer om 
hur deras liv gestaltade sig. - Fyrskep-
pet låg 38 distansminuter ut i havet och 
varnade för Finngrundsbankarnas västra 
del, den så kallade Västra Banken. 

Fyrskeppet lades ut vid sin station så 
fort isen försvann på våren och togs in 
när isen började lägga sig, ofta i början el-
ler i mitten av januari - ibland redan vid 
jul. Fyrskeppen från Finngrundet, Gre-
pen, Grundkallen och Västra Banken låg 
i Öregrund under ismånaderna och fick 

sin årliga översyn på Öregrundsvarvet. I 
boken Fyrskepp i Sverige, som är skriven 
av Björn Werner står att Öregrund var 
fyrfolkets stad framför andra. De flesta 
fyrfamiljer bodde i Öregrund men några 
var bosatta på Gräsö.

Karin Westerberg är född i Väster-
byn på Gräsö och har levt större delen 
av sitt liv där. Hon bor nu i ett nybyggt 
område nära färjeläget. Karin tar emot 
med kaffe och bullar i vardagsrummet, 
där fyrbilder och tavlor påminner om en 
svunnen tid. 

Karin och Uddo träffades på Gräsö 
och gifte sig 1950. Samma år bör-
jade Uddo arbeta på Västra Banken. 
Uddos far var fiskare från Ormön nära 
Öregrund, modern kom från Norr-
byskär. Uddo hade arbetat som fiskare 
och sjöman innan han började arbeta på 
fyrskepp. 

Uddo Westerberg (1925 - 2007)
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Livet på ett fyrskepp var inrutat och 
präglades av arvet från örlogsflottan med 
regelbundna sjövakter, oftast 4-timmars 
pass. Det var trångbott och isolerat och 
kunde bli långtråkigt, men belöningen 
var att arbetspassen på fyrskeppet följ-
des av två veckors ledighet.   

Var fjortonde dag kom tjänstefarty-
get Gävle, som försörjde Västra Banken 
med förnödenheter. Man for varje vecka 
under perioden maj-september från fyr-
skeppet till Öregrund med motorbåt 
för att proviantera och byta besättning. 
Resan tog sex timmar. Ibland stannade 
båten på Gräsö för att släppa av Uddo 
innan den fortsatte till Öregrund och 
Karin kommer ihåg hur hon lyssnade till 
motorljudet för att bedöma om båten 
skulle svänga av mot viken på Gräsö el-
ler fortsätta direkt till Öregrund. 

Karin och Uddo fick sex barn, tre 
flickor och tre pojkar. Det första barnet 
föddes 1951 och det sista 1968. Dagen 
efter det att Karin och deras förstfödda 
kommit hem från BB i Östhammar 

med hjälp av postbilen så åkte Uddo 
ut till Västra Banken för att tjänstgöra. 
Efter en tid lade sig dock isen och den 
nyblivne fadern kunde få åka hem då 
fyrskeppet togs in till Öregrund för vin-
tern. På så sätt kunde den lilla familjen 
återförenas. 

Karin berättar att hon i likhet med 
många sjömanshustrur var tvungen att 
klara sig själv under långa perioder. Som 
längst blev det 104 dagar en höst, efter-
som man inte kunde hitta avlösare till 
Uddo. Karin fick flera samtal från tjäns-
tefartyget Gävle, där man meddelade 
”han kommer inte iland den här gången 
heller, så du får skicka ut något till ho-
nom”. Dagen efter det att Uddo till slut 
kom hem den gången åkte Karin in på 
BB igen.  

I en intervju i en tidning många år 
senare berättar Uddo att när hans treår-
iga dotter vid ett tillfälle frågade Karin 
om inte ”den där farbrorn” skulle gå snart 
så att de kunde gå och lägga sig så tänkte 
han att så här får det inte fortsätta. 

Fyrskepp nr. 23 började sin bana vid Kopparstenarna och var stationerad där från 1902 
till 1910. Fram till 1923 var hon stationerad vid Grundkallen för att sedan tillbringa 
nästan 50 år vid Västra Banken utanför Öregrund.                          Foto: Shipsforsale.se
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Familjen lyssnade på de korta radiomed-
delanden som sändes mellan fyrskeppen 
för att få en uppfattning om hur de hade 
det ute på fyrskeppet. De formella ra-
diomeddelandena innehöll inga person-
liga meddelanden, utan handlade om 
väder och vind; eventuellt sades något 
om maten ombord och om det nappat 
på laxreven. 

Med motorbåten skickade Karin 
tidningar, ibland en nybakad kaka och 
brev till Uddo. Barnen plockade blom-
mor som skickades ut till pappa. På ledig 
tid på Västra Banken tillverkade Uddo 
dockhus, små barnstolar och även en 
gunghäst som överraskning till barnen 
när han kom hem.

När vi ställer frågan om hur det var 
att ta hand om hemmet och sex barn på 
egen hand så svarar Karin ”det gick bra 
det, det var värst när flickorna hade kik-
hosta”. De äldsta barnen hjälpte till med 
småsyskonen och djuren. Karin arren-
derade under 30 år en mindre gård av 
sin bror och hade som mest 14 mjölk-

kor. Mjölken fick köras till landsvägen, 
eftersom vägen till gården var för smal 
för mjölkbilen. När Uddo kom hem från 
fyrskeppet deltog han förstås i arbetet.

Karin fick inte tillfälle att besöka 
Västra Banken, men talar om att Uddo 
berättade att skeppet rullade mycket när 
det blåste och att det inte var så kul när 
porslinet inte stod kvar på bordet. Uddo 
själv hade inga problem med sjösjuka, 
men en av vikarierna hade tänkt sig att 
bli sjökapten. Efter att ha varit sjösjuk 
ett dygn ändrade han sig och ville bli 
vägmästare. 

Karin berättar också att i en storm 
gick ankarkättingen av, vilket besätt-
ningen märkte genom att fartyget rörde 
sig lugnare och inte ryckte eller dök. Vid 
några tillfällen när det blåste mycket fick 
man hälla ut olja i sjön för att göra det 
möjligt att komma nära med motorbå-
ten. Här blev alltså uttrycket ”gjuta olja 
på vågorna” verklighet!

Livet på fyrskeppet var inte lätt och 
man bodde i en hytt på fyra kvadratme-

Uddo och Karin Westerberg                   Foto: Ur familjealbumet
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ter. Fyrmästaren hade förstås en något 
större hytt. Karin berättar att när en ny 
fyrmästarbostad byggdes vid Djursten 
blev de som arbetade på fyrskeppet inte 
glada: ”Dom kan bygga en ny bostad åt en 
person, men vi som ligger åtta man på ett 
fyrskepp - oss bryr dom sig inte så mycket 
om!”.

Efter det att Västra Banken drogs in 
1970 tjänstgjorde Uddo på Grundkal-
lens kassunfyr och därefter på Örskärs 
fyr. När Uddo arbetade på Örskär kunde 
Karin besöka honom när hon hade en 
avbytare som tog hand om korna.  

De flesta fyrbiträden, fyrvaktare och 
fyrmästare levde tillsammans med 
sina familjer vid fyrplatserna. Män och 
kvinnor delade på sysslorna. De kvinnor 
som var gifta med män som tjänstgjorde 
på fyrskepp fick som Karin ta ett mycket 
stort ansvar för familjen när männen var 
borta under lång tid. Det är svårt att tänka 
sig att någon kvinna idag skulle säga ”det 
går bra det”! Karin och andra kvinnor 
som levde under sådana omständigheter 
hade en stor arbetsbörda och det mesta 
byggde på deras förmåga att sköta familj, 
hem, kanske också djur och marker 
under makens bortavaro. Utan deras 
insats hade något familjeliv inte varit 
möjligt för männen på fyrskeppen.  

Faktaruta: 

Fyrskepp nr 23 Kopparstenarne, se-
nare Västra Banken. 

Fyrskepp nr 23 har legat vid följande 
stationer: Kopparstenarne 1902-10; 
Grundkallen 1911-22 samt Västra 
Banken 1923-70.

Byggd:       1900-01 på Bergsunds 
       mekaniska verkstadsbo-
       lag, Stockholm till en 
       kostnad av 96 500 kr

Längd:       28,02 m, bredd 6,85 m, 
       djupgående 3,12 m, 
       deplacement 260 ton
       (fullt utrustat)

Besättning: 8 man 

Ljuskälla:    från 1953 elektrisk lampa
       med en 4:e ordningens
       lins (tidigare fotogen)

Lysvidd:     11 nm 

I Öregrunds hamn finns nu fyrsys-
tem, däckshus och utrustning ovan 
däck placerade på ett skrovliknande 
betongfundament. 

Källor:

Björn Werner: Fyrskepp i Sverige (ISBN 91-973187-0-1)
Intervju i tidskriften Land 30 maj 1980
Intervju i tidskriften Kombinytt april 1999
Reportage i Uppsala Nya Tidning 2 december 1978
Intervju med Karin Westerberg på Gräsö 30 maj 2014   


