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HMS Kullen och Kullens fyrplats
Esbjörn Hillberg

De flesta svenska örlogsfartyg är namngivna 
efter städer, öar, fyrplatser, etc. Några exempel 
på fartyg namngivna efter fyrplatser är minröj-
ningsfartygen: Landsort, Kullen och Vinga. För 
ett tag sedan hade jag en festlig positiv upp-
levelse med HMS Kullen och dess besättning 
samt vad som kan hända i ett modernt kommu-
nikationssamhälle.

Foto: Per Sjögren

Per Sjögren som arrenderar visningsrätten 
för Kullens fyrplats av SjöV är mycket ak-
tiv på Facebook, skriver mycket om fyr-
platsen och visar bilder på den. Per märk-
te under våren/vintern 2015 att några 
besättningsmän på HMS Kullen följde 
fyren Kullens Facebooksida. Sjömännen 
skrev att de uppskattade information om 
fyrplatsen och dess långa fyrhistoria vil-
ket kanske inte var så konstigt när deras 
fartyg hade fått sitt namn efter fyrplatsen. 
Mer information utbyttes och Per nämn-
de att han hade hört att det för många 
år sedan funnits en vapensköld från HMS 
Kullen på fyrplatsen men att den hade 
försvunnit. Mailutbytet ökade dramatiskt 
och nu började också fartygschefen samt 
divisionschefen höra av sig. Alla tyckte 
att det var bedrövligt att vapenskölden 
hade försvunnit och att man på något sätt 
borde montera en ny sådan på fyrplatsen. 
Besättningen berättade att Kullens fyr var 
en symbol för deras fartyg och betydde 
mycket för dem då en fyr står emot väd-
rets alla makter och kan hjälpa ett fartyg.

I början av maj 2015 kontaktades Kul-
lens fyrplats av chefen för 4:e sjöstridsflot-
tiljen, Kommendör Ewa Skoog Haslum. 
Hon frågade om hon tillsammans med c:a 

6 man fick besöka fyrplatsen, vilket de na-
turligtvis fick. Besökarna kom och Per gav 
en guidad tur av fyren som blev mycket 
uppskattad. Flottiljchefen förklarade att 
de under hösten önskade återkomma och 
överräcka en vapensköld till fyrplatsen 
som ett tecken på vänskap mellan HMS 
Kullen och fyrplatsen Kullen. Den 22 maj 
meddelade divisionschefen Jonas Hård 
af Segerstad att HMS Kullen beräknades 
vara i Höganäs hamn 14 oktober.

Planering för HMS Kullens besök på 
fyrplatsen började och Höganäs kom-
munledning önskade också närvara. 
HMS Kullen inbjöd till en visning av 
fartyget kl 09.00 den 14:e oktober i Hö-
ganäs hamn. Under ledning av fartygs-
chefen Jan-Erik Szabo och med hjälp av 
hans mycket kunniga och trevliga besätt-
ning visades fartyget under 2 timmar för: 
Per Sjögren, Kullens fyrplats, Peter Ko-
vacs, Höganäs kommunstyrelseordföran-
de, Åsa Lundqvist-Peyron Höganäs, nä-
ringslivschef och undertecknad med fru 
Ulla. Efter en mycket intressant visning 
bjöd Kullens fyrplats alla på lunch på S:t 
Arilds golfklubb.  Därefter åkte samtliga 
till fyrplatsen där Per önskade hjärtligt 
välkomna och berättade om Kullens fyrs 
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historia och undertecknad berättade 
om svensk fyrhistoria från Gustav Vasa 
till nutid, fyrväsendets anknytning till 
Amiralitetskollegium och om Svenska 
Fyrsällskapet. Därefter guidade Per och 
undertecknad hela besättningen runt i 
fyren. Slutligen träffades alla utomhus 
där Fartygschefen överlämnade HMS 
Kullens vapensköld till Kullens fyrplats 
och undertecknad gav alla i besättningen 
var sitt exemplar av Svenska Fyrsällska-
pets Fyrhandbok.

Jag vet inte om något överlämnande av 
vapensköldar har skett till fyrplatserna 
Vinga och Landsort ifrån de två minröj-
ningsfartygen som har döpts efter dessa 
fyrplatser. Ring mig gärna om ni har mer 
information.
(Esbjörn Hillberg, tel. 031-972148)Fartygschefen Jan-Erik Szabo vid överläm-

nandet av vapenskölden till Per Sjögren och 
Esbjörn Hillberg.          Foto: Magnus Jirlind

Fakta om HMS Kullen: 
Byggd på Karlskronavarvet, sjösatt 1986-08-15, i tjänst från 1986-11-28, längd 
47,5 m, bredd 9,6 m, djupgående 2,4 m, deplacement 412 ton, fart 14 knop, 
besättning 30 man, moderniserad på Kockums i Karlskrona 2011.
Fartyget är konstruerat och rustat för huvuduppgifterna: minröjning, minsvepning, 
minutläggning, ubåtsjakt och luftförsvar.

HMS Kullen
Foto: Ulla Hillberg


