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Adam Sidén, Gotska Sandön 
och Borgholms fyr på Öland

Leif Elsby

Herrgårdspojken, som gick till sjöss, blev 
fyrmästare och hängiven amatörarkeolog. 
Han fick uppleva många strapatser. 

1864 fick han medalj av den ryske tsaren 
för visad tapperhet och 1888 guldmedalj av 
den svenske konungen för visad redlighet.

Adam Sidén (1825-1898) föddes och 
växte upp på Lo Herrgård i Ådalen. 
Föräldrar var brukspatron Jonas Sidén 
och hans maka Eva Sophia Margaretha 
Thandbergson. Det burgna hemmet i 
Ångermanland höll sig med informator 
för att undervisa Adam och hans 2 år 
äldre bror Johan i konsten att läsa, skriva 
och räkna. 

Då Adam var 14 år dog fadern. Mor 
och barn flyttade till mormor, som även 
hon kom från en välbärgad familj. Poj-
karna fick läsa vidare och kunde tillägna 
sig goda kunskaper. Bland annat kom 
Adam att bli duktig i tyska. 

Till sjöss och gift
När Adam var 16 år flyttade han hem-
ifrån och gick till sjöss. Resorna gick i ut-
rikes sjöfart, mest på Nordafrika och Syd-
amerika. Vid 23 års ålder gifte sig Adam 
med Wilhelmina Sandberg från Norr-

köping. Paret hade året innan välsignats 
med sitt första barn, sonen Frans Edvard.  

Efter 9 år till sjöss skrev Adam in sig 
på Navigationsskolan i Härnösand. Han 
gick ut som kurs-tvåa i en kull, som 1855 
avlade examen för sjökapten av andra 
graden. Adam blev skeppare på skoner-
ten ”Irene”. En stormig decembernatt 
bar det sig inte bättre än att fartyget 
förliste utanför Gotlands sydspets. Men 
Adam kom att segla vidare, bl.a. som 
styrman på ångskonerten ”Småland”. 

Gotska Sandön
På Gotska Sandön höll en fyrplats på att 
byggas. Den hade inte bara ett utan två 
fyrtorn. De tändes första gången den 10 
oktober 1859. Då var Julius Bourgström 
fyrmästare. Frans Oskar Lillia och Adam 
Sidén var de båda fyrvaktarna. De kom 
alla att med sina familjer bli del i fyrsam-
hället som växte upp på ön. 
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Familjen Sidén bestod nu av Adam, Wil-
helmina och deras tre barn Frans Edvard 
född 1847, Kristin född 1855 och Jean 
Reinhold född 1857. På Gotska Sandön 
föddes 1861 familjens fjärde barn, dot-
tern Eva.

Med tjänsten på fyrplatsen trivdes 
man gott. Men kommunikationerna med 
”fastlandet” Gotland var vanskliga, dels 
för att man saknade hamn, dels för att 
vädret kunde vara nyckfullt under de gan-
ska långa resorna på öppet vatten. Mer än 
en gång höll det på att sluta illa. Motor 
fanns inte, så man fick segla eller ro. 

På lediga stunder började Adam att 
intressera sig för ön. I sina naturstudier 
kartlade han Sandöns geologi, flora och 
fauna. Han samlade sällsynta stenar, 
blommor, fåglar, fiskar och föremål, som 
han lämnade vidare till institutioner på 
Gotland. 

Förlisningen av krigsfartyget Wsadnik
En natt då det var storm och regntjocka 
kom det nybyggda ryska krigsfartyget 
Wsadnik ur kurs. Det var den 24 augusti 
1864 som förlisningen var ett faktum. 

Fartyget hade en besättning på 143 man. 
Fyrpersonalen blev varse att en 

olycka höll på att ske på Sandöns syd-
västra sida. Situationen var kritisk och 
räddningsinsatserna svåra. Med fara för 
sina egna liv gjorde fyrpersonalen själv-
uppoffrande bragder för att komma de 
nödställda till undsättning. Tack vare 
detta omkom endast 16 man från det 
ryska fartyget. 

Fartyget kom senare att bärgas. För 
att minska djupgåendet under bärgning-
en hivades de tre kanonerna överbord. 
De kom att bärgas av fyrpersonalen och 
finns fortfarande kvar på Gotska Sandön.

Tsar Alexander II av Ryssland gav 
som erkänsla för den rådiga insatsen en 
medalj till vardera fyrmästare J Bourg-
ström (guld), fyrvaktare H. A. R. Sidén 
(silver) samt fyrbiträdet P. E. Crona (sil-
ver).

Fyrmästare på Borgholm
En ny fyr höll på att byggas på Ölands väs-
tra sida, närmare bestämt på Kråkudden 
strax syd om inloppet till staden Borg-
holm. Det var en ledfyr för att underlätta 

Adam och Wilhelmina Sidén på ålderns höst
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färd genom Kalmarsund. I liknande syfte 
planerades en fyr vid Ispeudd.

Adam Sidén befordrades till fyrmäs-
tare och fick den nya tjänsten på Borg-
holms fyr. Med sin familj lämnade han 
Gotska Sandön den 13 augusti 1865. 
Han fick äran att tända den nya fyren 
den 8 september för första gången. Lju-
set kom från en rovoljelampa med 5:e 
ordningens lins. 

Fyren bestod av ett boningshus med 
fyrlykta på gaveln mot sjön. Det timra-
de, röda huset stod på en källare av kalk-
sten. Huset inrymde två bostäder, en åt 
fyrmästaren och en åt fyrvaktaren. Där-
utöver ingick förråd och dass. Brunnen 
blev färdig något senare. Byggnaderna 
var ritade av Fyringenjörskontorets L Fr. 
Lindberg.

Fyrtomten omgavs av en stenmur. I 
trädgården fanns träd, buskar och blom-
mor både som trevnad och som skydd 
mot vinden. 

Den vita fyrlyktan flyttades redan året 
därpå upp till gavelnocken och året 
därpå ytterligare högre. Ett torn med 
lanternin hade då byggts på taket. Det 
var färdigt 1867 och dit flyttades lampa 
och lins. 

År 1872 beskrev Lotsstyrelsen fyren 
sålunda: ”Ledfyr med fast sken. Lat. N. 
56° 52’,6. Long. O. 16° 38’,1. Fyrappara-
ten: 5:te ordningens lins. Lysvidd: omkring 
10 (distans)minuter. Fyrljusets höjd över 
vattenytan: 37 fot (11,1 m). 

Ytterst på den strax söder om Borg-
holms stad utskjutande Kråkudden ligger 
fyrbetjäningens bostadshus, vid vars mot 
sjön vända gavel fyren är anbringad i en 
lanternin, som höjer sig 7 fot över taket. 
Linsapparaten är av 5:te ordningen och vi-
sar ett fast sken i riktning från ONO över N 
och V till riktningen mot Ispeudds fyr. Huset 
har hög stenfot och är rödmålat, fyrlanter-
ninen vitmålad. Fyrbyggnaden uppfördes 
1865. Lotsar passar upp på hamnarmen.”

Ritning till Borgholms fyr och boningshus
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Forskaren
Redan under den första tiden började 
Adam Sidén att katalogisera fornmin-
nen av alla de slag, en syssla som blev 
hans stora intresse. Han var duktig på att 
mäta, rita och beskriva. Han förvånades 
över det stora antalet fornlämningar på 
Öland och det vanvårdade skick som 
de var i. Han gjorde uppmätningar av 
kyrkor och gravhögar och på ruinen av 
Borgholms slott. Den låg ju inte långt 
från fyrplatsen. Han gjorde ritning till 
uppförandet av Karl XV:s minnesvård 
vid Borgholms slott. 

Han skrev en uppsats om Gotska 
Sandön där han behandlade öns geografi 
och geologi, vegetation och fauna. Han 
beskrev observationer av sandens rörel-
ser och tankar om öns bildningssätt. Han 
var dessutom duktig i det praktiska och i 
reparation och konstruktion av tekniska 
apparater.

Slutet
År 1888 tilldelade konungen ”H.A.R. 
Sidén guldmedalj av 5:te storleken för nit 
och redlighet i rikets tjänst. Den skall i 
högblått band med gula kanter bäras på 
bröstet.” Ölandsbladet skrev om detta att 
”denna medalj öfverlämnades till herr fyr-
mästaren Sidén i torsdags eftermiddag, ge-
nom lotskaptenen i Kalmar friherre R. von 
Rosen. En sådan utmärkelse lär ej förut 
tilldelats någon fyrmästare inom landet.”

Hösten 1894, Adam hade då fyllt 69 
år, ansökte han om avsked från sin tjänst 
som fyrmästare på Kråkuddens fyr vid 
Borgholm på Öland. Han gjorde sitt sista 
vaktpass natten till den 1 oktober. Fyra 
veckor senare flyttade fyrmästarparet 
till en fastighet i staden Borgholm. Sidén 
hade köpt den år 1891 och därefter över-
låtit den på sina båda döttrar. Han avled 
den 25 juli 1898 och ligger begravd på 
Borgholms kyrkogård. Han blev 73 år. 
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Ölandsbladet skrev den 3 oktober 1894 
då han slutade på fyren att ”Herr Sidén 
har såsom fyrmästare tjenstgjort å Borg-
holms fyr i öfver 29 år. Med en ovanlig 
plikttrohet har herr S skött sin befattning 
under dessa många år. Fyrvaktaren f.d. re-
servlöjtnanten i Kongl. Flottan E. Sjögren 
har erhållit förordnandet att t.v. uppehålla 
fyrmästarbefattningen vid Borgholms fyr.”

Och sedan
Fyren fortsatte sitt liv i ytterligare 10 år 
innan den år 1904 ersattes med en obe-
mannad fyr i en ny fyrkur av järn. Lin-
sen flyttades över till den nya ledfyren. 
Därmed behövdes ingen personal på 
fyrplatsen, som avbemannades. Med den 
tidens sparsamhet om det materiella de-
monterades boningshus och byggnader 
och flyttades till Skäggenäs fyrplats på 
andra sidan sundet där de fick nytt och 
fortsatt liv.

Av barnen var det Frans Edvard Si-
dén (1847-1920) som fortsatte i faderns 
yrke. Han började som fyrbiträde på 
Gotska Sandön och avancerade där till 
fyrvaktare. Medan fadern Adam fortfa-
rande levde blev Frans Edvard 1889 fyr-
mästare på Östergarnsholm. 

1995 släcktes även efterträdaren till 
fyren på Borgholm. Sjöfartsverket läm-

nade då över ansvaret till Borgholms 
båtklubb, som håller den tänd mellan 
första maj och sista september. 

Fyrmästare på Borgholms fyr 
(enl. Fyrsällskapets fyrpersonalsregister)

1865-1894 Hans ADAM Reinhold Sidén
1894-1902 ERIK Olof Sjögren 
1902 februari till september 
Oskar Manfred Johansson Ternborg 
1902 till indragningen 1904 
Nils Magnus Haglund 

Källmaterial, bl.a.
Kalmar Nations Skriftserie, 1979, 
Volym 54 (LIV), Uppsala 1979
Svenska Fyrsällskapets register för 
Fyrpersonal
Dan Thunman, Sveriges fyrplatser
Beskrifning Öfver Svenska Fyrarne 1872 
och Svensk fyrlista senare årgångar
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Foton bl.a. Arkiv Kalmar läns museum

Borgholms fyr 1906 med lanterninen i tornet

Borgholms nuvarande ledfyr
Foto: Leif Elsby
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