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F.d. gasoljefyrar i Södermanlands skärgård,
 Rågsundsleden - mellan Sävsundet och Oxelösund
Dan Thunman

I Blänket 2015:2 skrev jag en artikel om 
1880-talets gasoljefyrar och deras bety-
delse för sjöfartens utveckling. I samma 
artikel framfördes en önskan till fyrsäll-
skapets medlemmar att skriva och be-
rätta om eventuellt kvarvarande fyrkurar 
(f.d. gasoljefyrar) runt om våra kuster. 

Flera tips och intressanta berättelser 
inkom och jag vill här passa på att tacka 
alla som bidragit. Av dessa är det särskilt 
ett tips som jag här vill lyfta fram. Det 
kom från Roland Johnsson i Oxelösund. 
Han visste var det stod tre fyrkurar från 
1880-talet och skickade dessutom med 
två nytagna bilder på dem. Döm om min 
förvåning då jag fick se att båda kurarna 
hade kvar sina utanpå hängda fyrlyktor. 
Något sådant hade jag aldrig sett tidiga-
re. Men kurarna stod inte utmed någon 
farled utan uppställda på privata tomter 
i land, vilket också var märkligt. 

Snart hörde Roland av sig igen och 
nu skickade han bild på ytterligare en 
fyrkur i Oxelösund med lyktan bevarad. 
Och nu kunde han även informera om 

historien bakom detta märkliga feno-
men. Men låt oss först börja med att be-
rätta om när dessa fyrar kom till.

Nya gasoljefyrar i Rågsundsleden 1886
Utmed Rågsundsleden – mellan Säv-
sundet och Oxelösund – i Södeman-
lands skärgård hade det 1867 uppförts 
en ledfyr på Ledskär. Den skulle tillsam-
mans med liknande ledfyrar på Bokö 
och Femörehuvud förbättra säkerheten 
i den betydligt längre farleden mellan 
Södertälje kanal och Mem, som utgör 
inloppet till Göta kanal.

År 1886 tillkom ytterligare fyrar ut-
med Rågsundsleden, bland annat Skep-
na, Espskärsklubb, Örnklubb och Vålarö, 
alla supermoderna gasoljefyrar monte-
rade i vita träkurar med utanpå hängan-
de, glasad lykta. Dessutom uppsattes 

Fyren Örnklubb på bilkärra mot sin nya 
position på en villatomt i Oxelösund. 

Foto i Lasse Färnstrands ägo.

Espskärsklubb, numera placerad vid 
Skärgårdsmuseet, Gamla Oxelösund.  
Fyrinventerarna Roland Johnsson och 
Dan Thunman poserar framför fyren.
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rödfärgade förrådsbodar till alla fyrarna.  
År 1889 tillkom även ledfyren Stora 
Kampåsen, en likadan fyrkur men med 
fyrapparaten placerad inne i kuren – ev. 
ombyggd till denna variant i ett senare 
skede. I hela östra lotsdistriktet anlades 
12 gasoljefyrar och det var huvudsakli-
gen farleden från Sävsund till Mem, som 
fyrbelystes.

Enligt fyrlista tillkom sedan en röd 
lysprick vid Västra Stendörren 1893 och 
mellan åren 1918-21 uppsattes ytterli-
gare ledfyrar i farleden. Många av dem, 
bl.a. de från 1880-talet erhöll ny AGA-
teknik 1961-62. På Kölhalsen uppfördes 
ett c:a 7 m högt fyrtorn 1957.

Fyrkurarna flyttas i land och hittar nya 
positioner
De flesta av de 80-tal fyrkurar med gas-
oljelampor som sattes upp utmed lan-
dets farleder på 1880-talet kom snart att 
ersättas av runda fyrkurar av järn på be-
tongfundament/torn på 1890-talet eller 
av åttasidiga fyrkurar av gjutjärn under 
1900-talet. Av någon anledning kom de 
fem fyrkurarna utmed Rågsundsleden 
att bli kvar ända in på 1980-talet. 

Men 1984 kom även dessa att ersättas 
av nya fyrar och de gamla fyrkurarna 
togs i land vid lotsplatsen i Oxelösund. 
Det var först tänkt att de skulle förstöras 
men skänktes sedan bort av lotsplatsche-
fen. Fyrarna kom sedan att få olika ägare 
som lät frakta dem till skilda platser i el-
ler i anslutning till Oxelösund.  

Vålarö fyr blev kvar på lotsplatsen 
som förrådsbod, där den fortfarande står. 
Lotsen Lasse Färnstrand tog hand om fy-
ren Örnklubb, som han lät frakta hem 
till sin villatomt där den baxades upp på 
gräsmattan bakom villan. Espskärsklubb 
står numera placerad vid Skärgårdsmu-
seet i Gamla Oxelösund.  Fyrkuren från 
Skepna finns idag uppställd på Linud-
den, Nyköping och fyren Stora Kamp-
åsen på en tomt i Stenvik, Oxelösund.

En ovanlig rest av ett nationellt kultur-
arv
Kanske är dessa fyrkurar i Oxelösund 
med omnejd de bäst bevarade i Sverige 
av alla de 80-tal som sattes upp med 
gasoljeapparater på 1880-talet. Finns 
det flera så får ni gärna kontakta un-
dertecknad. De har därför alla ett högt 
kulturhistoriskt värde såväl lokalt som 
nationellt. Givetvis hade det varit ännu 
intressantare om de hade stått på sina 
ursprungliga platser utmed farleden, 
men om de inte hade tagits i land och 
fått nya intresserade ägare, så hade de å 
andra sidan aldrig blivit bevarade i detta 
skick.

Men vad är det då för speciellt med 
dessa till synes enkla fyrkurar kanske nå-
gon undrar. Jo, de berättar om den tid 
i fyrväsendets historia då de svenska 
skärgårdarnas farleder för första gången 
med framgång kunde lysas upp utan fast 
fyrpersonal. Och behovet var tydligen 
enormt. Mellan åren 1882 och 1886 an-
lades 88 gasoljefyrar av Lotsverket. Nu 

Lotsverkets fyrutställning på Johanneberg i 
Göteborg 1923. Notera mannen som står 
och studerar gasoljefyren. 
I Blänket 1999:2 finns en artikel om fyrut-
ställningen skriven av Johnny Söderlund. 
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blev det möjligt att även nattetid trafi-
kera flera av våra inre farleder. Ett viktigt 
steg för svensk handel och näringsliv.

Men även i Norge, som då var i union 
med Sverige, gjorde de stor succé.  Där 
beskrevs gasoljefyrarna som det viktigas-
te steget i det norska fyrväsendet sedan 
linsapparaterna togs i bruk. Ledfyrarna 
gjorde det möjligt att lösa många och 
stora uppgifter beträffande den norska 
kusttrafiken och den inledde en ny epok 
för kustfarten med fartygstrafik även om 
natten. Redan 1893 kunde den första 
”hurtigrutten” gå på Nordnorge. (Läs 
gärna Arne Sundströms artikel i Blänket 
2003:1 om ledfyrar i Stockholms skär-
gård.)

Örnklubb, numera uppställd på villatomt 
i Öxelösund. 

Vålarö fyr, numera placerad vid lotssta-
tionen i Oxelösund. Fyren var ursprungli-
gen vitmålad.

Skepna, numera uppställd på privat 
tomt, Linudden, Nyköping. Fyren är inte-
riört den bäst bevarade då den aldrig må-
lats efter flytten i land.


