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Hilmer Carlsson

Sveriges 
sista stora
fyrbyggare

Mannen bakom de sista stora fyrbyggena i landet 
var också den som först anlade de för sjöfarten så 
viktiga fyrarna ute i öppet hav. Och det var på en 
av dem som Hilmer Carlsson slutade sina dagar.
TexT Mats Carlsson-lénart



➤

Populär Historia 55

D
en stora svenska fyrbygg-
nadsepoken på 1800-talet 
förknippas i första hand 
med Nils Gustaf von 
Heidenstam (skalden 

Verners far). Han utvecklade sin 
egen fyrtyp, ”heidenstammaren”, 
vilken tillverkades i delar på olika 
svenska järnbruk och sedan sattes 
ihop, likt ett Meccano, ute på udden 
eller skäret där fyren skulle stå. 

1900-talets fyrbyggen är min-
dre kopplade till enskilda personer, 
men en som är värd att lyftas fram är 
Hilmer Carlsson (1885–1951). Han var 
anställd vid fyringenjörskontoret vid Lots-
styrelsen i 33 år. Han gick sedan i pension 
men anställdes omedelbart som extraordinarie 
tjänsteman på sitt gamla jobb. Fyra år senare stupade 
han på sin post.

Hilmer Carlsson föddes på Söder i Stockholm och växte 
upp under enkla förhållanden på Hornsgatan. Hans föräld-
rar var skräddaren Axel Carlsson och Ida Nord. Åren 1905–
08 var Hilmer elev på Tekniska skolan i Stockholm där han 
studerade byggnadsteknik och tog examen vid 23 års ålder. 
Samma år – 1908 – började han jobba på Stockholms Gas-
verk. Det stora projektet där vid denna tid var uppförandet 
av den tredje gasklockan i gasverket vid 
Värtan, en magnifik samling byggna-
der, signerade Ferdinand Boberg. 

När gasklockan stod klar 1914 an-
ställdes Hilmer Carlsson på Lotssty-
relsens fyringenjörskontor. Det var där 
som Sveriges fyrar designades, och 
det var där som besluten fattades när 

det gällde ombyggnader av fyrtornen och 
dess ljus. Hilmer fick den lite motsägel-

sefulla dubbeltiteln ”tekniskt biträde/
byggmästare”. 

I början arbetade han tillsam-
mans med fyringenjören Emil Karl-
son, som börjat på kontoret redan 
på 1870-talet, när den store von 
Heidenstam var chef. Även Karlson 
blev med tiden legendarisk i fyrkret-
sar, han hade bland annat ritat och 

byggt den nya fyren på Vinga (1890). 
Emil Karlson var dock till åren kom-

men och formellt pensionerad sedan 
länge. Det var därför naturligt att Hil-

mer skulle ta hans position på Fyringen-
jörskontoret, det vill säga bli den som var ute i 

fält för att bygga nya eller modifiera gamla fyrar. 
Sällan sågs dessa karlssöner sitta vid sina skrivbord i 

det gamla riksbankshuset vid Järntorget i Gamla stan, dit 
Lotsstyrelsen f lyttat i början av seklet, när Riksbankens nya 
byggnad på Helgeandsholmen stod klart.

Hilmer Carlssons första stora fyrprojekt blev bygget 
av ett nytt fyrtorn på Understen (1915–16), ett litet 
skär längst ut i norra Roslagens skärgård. Med sina  

39 meter blev det Sveriges näst högsta fyrtorn – Långe Jan på 
Öland, byggd 1843, är fyra meter högre. 
Under sina återstående 35 år som fyrbyg-
gare skulle han inte bygga något högre. 

Han tillbringade hela sitt långa 
yrkes liv mestadels iväg från hem-
met. De långa perioderna av kompli-
cerade och tidskrävande fyrbyggen på 
avlägsna platser varvades med kortare 

nidingens fyrtorn utanför Kungsbacka 
byggdes av Hilmer Carlsson år 1944, 
och ersatte då två äldre torn av sten 
som tjänat sjöfarten i nästan hundra 
år. Under 1970-talet automatiserades 
fyren, och sedan 1979 sköts den helt 
utan bemanning på plats.

Med sina 39 meter  
blev Understen 
sveriges näst  
högsta fyrtorn.

Hilmer Carlsson  
arbetade med att bygga 

och förbättra fyrar  
i över trettiofem år.
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Fyrbyggaren Hilmer Carlsson

inspektionsresor  runtom i landet, från 
Smygehuk  i söder till Haparanda i norr. 

Efter det stora Understen-projektet 
följde 1917–18 bygget av en helt ny 
fyrplats på den f lacka ön Öster-

garnsholm, strax öster om Gotland. Här 
fick Hilmer Carlsson ansvar för att bygga 
inte bara ett fyrtorn utan en komplett fyr-
plats med bostadshus och övriga bygg-
nader. Han försökte här åstadkomma 
en fyrplatsmiljö där livet skulle vara be-
kvämare för fyrvaktarna med familjer än 
på många av de äldre fyrplatserna utef-
ter landets kuster. Bland annat byggdes 
på Östergarnsholm en liten järnväg mel-
lan hamnen och fyren för att det i alla vä-
der skulle bli enklare att forsla förnödenheter. För de små 
byggde han en "lotsbarnskola", där lärarinnan fick ett eget 
rum med pentry.

Men det var inte bara ”vanliga” fyrprojekt som hamnade 
på Hilmer Carlssons bord. 1923 skulle den första stora in-
ternationella utställningen i Sverige efter första världskriget 
hållas i Göteborg. Staden hade just fyllt 300 år och landet 
skulle nu inför sig självt och världen manifestera den nya 
tid som inletts efter kriget. Svensk sjöfart skulle givetvis få 
en stor avdelning i utställningen – Göteborg var och är en 
betydande hamnstad – och inte minst skulle landets fyr-
väsende och dess historia lyftas fram. Ansvaret för detta föll 

på Hilmer Carlsson, som inte bara kunde 
leda stora byggprojekt utan också hade en 
utvecklad konstnärlig känsla och begåv-
ning som kom väl till pass i dessa sam-
manhang. En av de stora utmaningarna 
för honom var att kartlägga den svenska 
fyrhistorien, något ingen hade gjort se-
dan boken Beskrifning öfver svenska fy-
rarne gavs ut 1872. 

Göteborgsutställningen (eller Jubi-
leumsutställningen, som den 
egentligen hette) började förbe-

redas redan 1919. Samma år hade Lotsstyrelsen fått en ny 
generallotsdirektör, Erik Hägg, som delegerade ansvaret 
för Lotsverkets deltagande till Hilmer Carlsson. Hägg var 
för övrigt son till amiralen och marinmålaren Jacob Hägg 
(1839–1931), som också var en av Sveriges första moderna 
sjöhistoriker. Trots hög ålder var Jacob Hägg vid denna tid 
ännu chef för Statens sjökrigshistoriska samlingar. 

Hägg den äldre var född och uppvuxen i Östergarn på 
Gotland, där Hilmer Carlsson just hade anlagt en ny fyr-
plats, och var en värdefull källa och kontakt i arbetet med 
att skildra fyr- och lotshistorien. En ännu viktigare samar-
betspartner för Carlsson var Olof Traung (1888–1958). Han 

affischen för Göteborgs jubileumsutställ-
ning 1926. sjöfarten var ett viktigt tema 
och Hilmer Carlsson ansvarade för en 
utställning där en hel fyrplats ingick.

Fyrpersonal och besökare på Östergarnsholm år 1926. när Hilmer Carlsson anlade fyrplatsen några år tidigare var hans ambition att 
underlätta livet för de människor som levde och arbetade där, bland annat med en skola för barnen.
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Fyrbyggaren Hilmer Carlsson

Populär Historia 57

Den gamla tegelfyren på Garpen  
i Kalmarsund rivs 1933. Hilmer 
Carlsson byggde den nya fyren, 
som ett av många projekt där han 
var med om att förnya och förbätt-
ra redan existerande fyrplatser. 

Fyrvaktarbarnen  
fick egna skolor
l Under de dryga hundra år då Sverige hade många 
bebodda men isolerade fyrplatser längs kusterna var 
fyrvaktarbarnens skolgång länge ett bekymmer. efter att 
folkskolan införts 1842 bestämde lotsstyrelsen 1845 att 
så kallade ”lotsbarnskolor” skulle inrättas på vissa fyr- och 
lotsplatser. År 1875 fanns på västkusten 9 sådana skolor 
med totalt 117 barn. de sista lotsbarnskolorna försvann på 
1930-talet.  fyrpersonalens barn blev då inackorderade 
under terminerna på skolor i närliggande samhällen.

var redarson från Värmland och verksam som föreståndare 
för det nystartade Sjöfartsmuseet i Göteborg, samt chef för 
Göteborgsutställningens sjöfartsavdelning. 

Hilmer Carlsson lät till utställningen bygga en fyrplats 
med ett riktigt fyrtorn, vilket genom sitt läge högst upp i 
stadsdelen Johanneberg – ovanför den nyanlagda Götaplat-
sen – blev en höjdpunkt för hela utställningsområdet. Här 
ingick även en mindre bifyr samt maskineri för mistsigna-
lering. Under det halvår som utställningen pågick löpte en 
dubbelspårig bergbana upp till fyren och hela 250 000 per-
soner besökte den tillfälliga fyrplatsen under denna tid. Fy-
rens lins var nykonstruerad av AGA och efter utställningen 
installerades den på Örskärs fyr i Roslagen.

Den fyrhistoriska utställning som Hilmer Carlsson ska-
pade har förmodligen inte överträffats på något svenskt mu-
seum, vare sig förr eller senare.

Under 1920- och 1930-talen fortsatte Hilmer Carlsson 
sina omfattande och ofta komplicerade projekt med 
svenska fyrtorn och fyrplatser, från Malören i nord-

ligaste Bottenviken till Ursholmen utanför Kosteröarna på 
västkusten. Bland mycket annat byggde han den nya fyren 
på Lungö vid Höga kusten, fyren på Sandsänkan – en brän-
ning i havet utanför Sankt Annas skärgård i Östergötland 
– den nya fyren på Garpen i Kalmarsund och lotsbarnskol-
huset på Gotska Sandön. 

Carlsson hade en enklare byggteknisk utbildning, så nå-
gon skolad ingenjör var han inte. Det han eventuellt sak-
nade i form av utbildning kompenserade han dock med 

Barnen på Gotska sandön 
kunde fortsätta gå i skola 
på ön, även sedan systemet 
med lotsbarnskolor tagits ur 
bruk. Hilmer Carlsson byggde 
skolan 1939. Foto från 1951.
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l Hilmer Carlsson var involverad i ett otal svenska 
fyrprojekt. I flera fall handlade det om bygga om  
eller förbättra en sedan länge existerande fyrplats.

2  UnDErstEn 
det lilla skäret Understen i Roslagens 
utkant fick sin första fyr 1848. denna fyr 
var dock för låg för att ljuset skulle kunna 
ses på stort avstånd och därför byggdes 
under Hilmer Carlssons ledning en ny, tre 
gånger så hög fyr 1915–16. 

formmässigt hämtade nya Understen 
inspiration av tornet på eddystone i eng-
elska kanalen – världens första fyr delvis 
byggd i betong. även Understen upp-
fördes i betong, som då var ett tämligen 
nytt fyrbyggnadsmaterial i Sverige. det 
gamla fyrtornet på Understen behölls 
dock och står ännu kvar.

3  ÖlanDs sÖDra GrUnD 
fyren ute i havet där Hilmer Carlsson 
slutade sina dagar var bemannad åren 
1951–70. därefter lämnades dess interi-
örer – bostäder, kontor, kök med mera – 
orörda i cirka tjugofem år. 
 en berömd ”tillfällig fyrvaktare” på 
ölands södra grund är Anders Ahlmark 
(född 1944). Han var kartograf vid 
Sjöfartsverket och tvångsförflyttades av 
sin arbetsgivare från norrköping till den 
ensligt belägna fyrplatsen. bakgrunden 
var att Ahlmark för pressen hade avslöjat 
obekväma uppgifter om orsaken till att 
den sovjetiska oljetankern Tsesis gick 
på grund och sprang läck i Stockholms 
skärgård 1977. 
 enligt Ahlmark var grundet inte utmärkt 
på sjökortet. i media blev han känd som 
”fången på fyren”, och en pjäs med 
denna titel sattes 1995 upp på göteborgs 
stadsteater.

1  nIDInGEn 
det för sjöfarande ytterst farliga 
revområdet kring den lilla ön nidingen 
i kattegatt försågs med fyr redan då 
Hallands var del av danmark. den 
första fyren, från 1624, var en så kallad 
vippfyr, där korgar med brinnande ved 
eller kol hissades upp med en hävstång. 

   År 1831 beslöts att man skulle bygga 
två ”riktiga” fyrtorn på platsen. Tanken 
med två torn var att ett dubbelljus 
skulle kunna skilja nidingen från andra 
fyrar i området. Tornen byggdes av 
sten som togs från varbergs fästning 
som då höll på att rasa samman.

dubbelfyrarnas ljusstyrka visade sig 
dock vara otillräcklig, och bara under 
perioden 1917–44 gick 44 fartyg under 
i farvattnen kring nidingen. det var 
anledningen till att Hilmer Carlsson fick 
uppdraget att bygga en ny, modern och 
ljusstark fyr. 

Projektet inleddes medan andra 
världskriget fortfarande pågick, och 
det var en dramatisk plats att vistas på 
då, bland minor, krigsvrak, flyktingar 
och annan militär aktivitet. 

På skäret Understen i höjd med 
Åland genomförde Hilmer Carls-
son sitt första stora fyrprojekt. 
Fyren är fortfarande sveriges näst 
högsta, och kan med sin nuvarande 
elektriska belysning ses på över fyra 
mils avstånd.

nidingens fyr i mitten med de 
ursprungliga två stentornen, 
som ersattes 1944. På bilden 
till väns ter kassunfyren vid 
Ölands södra grund, där Hil-
mer Carlsson slutade sitt liv.
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Kartan visar  
placeringen av 
sveriges större 
fyrar längs 
kusten och i de 
stora sjöarna.

Fyrbyggaren Hilmer Carlsson
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 intuition, tankeskärpa och omdöme. Hans yrkesliv lär ha 
varit en ständig kamp mot de mer teoretiskt sinnade och aka-
demiskt skolade cheferna på Fyringenjörsbyrån. En av dessa 
var statsministersonen Folke Lundeberg, som var fyröverin-
genjör 1921–39. Först när Lundeberg pensionerades utsågs 
Hilmer Carlsson till tillförordnad fyringenjör. Han hade då 
i över tjugo år ansetts som svensk fyrbyggnations främste 
auktoritet. Först 1940 blev han ordinarie 
fyringenjör, och 1946 kröntes hans kar-
riär titelmässigt när han vid 61 års ålder 
utsågs till förste fyringenjör.

Efter andra världskriget väntade 
stora förändringar för svenskt fyr-
väsende då landets cirka tjugo fyr-

skeppsstationer skulle bytas ut mot fasta 
utsjöfyrar. Hilmer Carlsson var visserli-
gen 60 år fyllda men gick in i den nya tiden full av energi och 
massor av idéer om hur de nya fyrarna skulle utformas och 
anläggas. Bland annat hade han stora planer för Finngrun-
den, de stora sandbankarna mellan Gästrikland och Finland, 
där två fyrskepp skulle ersättas med fyra fasta fyrar, varav 
en bemannad huvudfyr. Planen blev dock aldrig verklighet 
och det skulle dröja nästan 25 år innan Finngrunden fick 
sina fasta fyrar.

Bland de nymodigheter som Hilmer Carlsson föreslog 
fanns helikopterplattor på fyrarna – en idé som han lanse-
rade redan på 1940-talet. Andra innovationer var obeman-
nade, fjärrstyrda större fyrar. 1947, året före pensioneringen, 
hann han med bygget av Utgrunden, Sveriges första fjärr-
manövrerade fyr, belägen i södra Kalmarsund. Detta blev 
dock inte hans sista projekt.

Ölands södra grund är ett undervattensrev i havet cirka 
tjugo kilometer sydost om Ölands södra udde. 1947 inleddes 
arbetet med att ersätta fyrskeppet Ölands rev under ledning 
av Rikard Frost, en annan av cheferna på fyringenjörskon-
toret. Men det komplicerade bygget blev som Lars Malm-
quist skriver i sin bok Fyrar och fyrfolk ”övermäktigt” för 
Frost, som blev sjuk och dog 1950. Hilmer Carlsson gick 

då in som projektledare, trots att han på 
pappret var pensionär. Han hade dock 
aldrig slutat arbeta. Dagen efter sin pen-
sionering 1948 hade han återanställts 
som extra tjänsteman med oförändrade 
 arbetsuppgifter.

En morgon i januari 1951, när fyren 
på Ölands södra grund var i prin-
cip färdig, hittades Hilmer Carls-

son död i sin säng i arbetsbostaden vid fyrbygget. Han var 
inte 66 år fyllda. Troligen var det hjärtat. Han uppgavs ha 
verkat fullt frisk så sent som dagen före dödsfallet. Han stu-
pade på sin post och begravningen ägde rum i Norra krema-
toriet, Solna den 2 februari 1951.

”Hilmer Carlssons goda minne för detaljer och för hän-
delser även mycket långt tillbaks var beundransvärt och även 
en oskattbar tillgång för medarbetarna. Carlsson hade även 
ett aldrig svikande gott humör, en foglig samarbetsvilja och 
väjde aldrig för svåra problem eller överhopning av arbete. 
Han var f liten personifierad och torde aldrig för egen del ha 
ref lekterat över begreppet arbetstid.” 

Så skrev Svensk Lots- o Fyrtidning i sin nekrolog. PH

Mats Carlsson-Lénart är frilansjournalist.

Hans yrkesliv  
lär ha varit en  
ständig kamp mot 
de akademiskt  
skolade cheferna.

l mellan 1831 och 1972 fanns det ett 
antal fyrskeppsstationer runt den 
svenska kusten, som mest på 25 
platser. deras uppgift var att markera 
och varna för grund där det inte gick 
att bygga en fast fyr. fyrskeppen hade 
några få mans besättning och låg en-
dast ute under den isfria tiden av året.

efter andra världskriget fanns de 
tekniska möjligheterna att ersätta 
fyrskeppen med fyrar byggda direkt på 
undervattensgrunden. många svenska 
fyrar av denna typ byggdes i jävre (sö-
der om Piteå) och bogserades ut till sitt 
skär där en bottenplatta förberetts. 

det sista svenska fyrskeppet var 
falsterborev, som låg kvar till 1972.

➤

lotsverkets fyrskepp nummer 
19 var verksamt vid Utgrunden 
i Kalmarsund, fram till 1947, 
då sveriges första fjärrmanöv-
rerade fyr byggdes på platsen.

Fasta fyrar  
ersatte 
flytande

Fyrbyggaren Hilmer Carlsson
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