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Förord

Sjöfartsverket	 (SjöV)	 är	 ett	 affärsverk	 som	 förvaltar	
fastigheter,	som	ägs	av	svenska	staten,	och	som	nyttjas	
inom	 regeringsuppdraget.	 38	 fastigheter/byggnader/
byggnadsverk	 i	 beståndet	 är	 statliga	 byggnadsminnen	
(SBM)	 enligt	 ”Förordningen	 (2013:558)	 om	 statliga	
byggnadsminnen”.

Sjöfartsverket	har	en	överenskommelse	om	samverkan	
(18-01720-16)	 med	 Riksantikvarieämbetet	 (RAÄ)	 om	
att	upprätta	vårdprogram	för	verkets	byggnadsminnen.	
Vårdprogrammet	ska	innehålla	baskunskap	om	anlägg-
ningen	 såsom	 historik	 och	 kunskap	 om	 material	 och	
metoder.	Programmet	ska	även	 innehålla	en	kulturhis-
torisk	värdebeskrivning	samt	mål	för	det	långsiktiga	för-
valtningsarbetet.	Ett	vårdprogram	ska	vara	ett	stöd	för	
förvaltningen	att	agera	i	enlighet	med	objektets	behov	
och	 förutsättningar,	 såväl	 vid	 stora	 förändringar	 som	 i	
drifts-	och	underhållsarbetet.

Vårdprogrammet	för	Vanäs	fyr	har	sammanställts	under	
våren	2021	och	RAÄ	har	varit	behjälplig	i	processen	med	
muntligt	samråd	samt	vid	revidering	av	skyddsbestäm-
melserna.	

På	 uppdrag	 av	 förvaltare	 Emma	 Wegrell	 och	 Petter	
Wulcan	 (SjöV)	 har	 vårdprogram	 för	 Vanäs	 fyr	 upprät-
tats	 av	 byggnadsantikvarie	 Victoria	 Ask,	 Antiquum	
AB,	 och	 arkitekt	 Mikael	 Nädele,	 GAJD	 arkitekter	 AB.	
Tillsyningsman	Göran	Sundström	har	varit	till	stor	hjälp	
för	historiken.	

Emma	Wegrell,
Förvaltare Byggnadsminnen                       
Sjöfartsverket
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20201102

Vårdprogram för Vanäs fyr, Karlsborgs kommun, 
Västa Götalands län 

Sammanfattning 
”Vårdprogram Vanäs fyr” utgör en bra grund för anläggningens framtida 

långsiktiga bevarande och förvaltning. 

Ärendet 
Sjöfartsverket (SjöV) har insänt det rubricerade vårdprogrammet, daterat den 

2021-09-21, med begäran om Riksantikvarieämbetets (RAÄ) yttrande. RAÄ har 

vid ett samrådsmöte den 11 juni 2021 lämnat muntliga synpunkter på en tidigare 

version. Synpunkterna har beaktats i det nu föreliggande vårdprogrammet.  

 

Enligt Överenskommelse om samverkan mellan Sjöfartsverket och 

Riksantikvarieämbetet gällande byggnadsminnesförklaring, skyddsbestämmelser 

och vårdprogram (2014- 01-01, rev. 2017-02-01) ska RAÄ ifråga om vårdprogram 

för statliga byggnadsminnen yttra sig över ”kulturhistorisk värdebeskrivning och vid 

behov över den föreslagna inriktningen för fastighetens användning, mål, vårdkrav 

och forskningsbehov samt vid behov även över andra delar av vårdprogrammet”.  

Synpunkter 
RAÄ anser att vårdprogrammet håller hög kvalitet och att det beskriver anlägg-

ningens kulturhistoriska värden och de speciella krav och hänsyn som därmed är 

relevanta. RAÄ emotser ett fastställt vårdprogram i pärm till Riksantikvarieämbetet 

Box 1114, 621 22 Visby och ett i digital form till registrator@raa.se. RAÄ tar med 

detta yttrande inte ställning till föreslagna ändringar, utan dessa får på sedvanligt 

sätt prövas i de fall de är tillståndspliktiga. 

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter föredragning av 

handläggaren Kersti Lilja. Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför 

underskrift. 

  

 

Kopia för kännedom per e-post till: länsmuseum/motsv

Yttrande 

Datum 2021-09-23 
Dnr RAÄ-2021-2332 
Klassificering 1.1.4 
Ert datum 2021-09-21 
      
 
Avdelning Kulturmiljöavdelningen 
Enhet Förvaltningsärenden och 
bidrag 

 Fortifikationsverket  
 Kungl. Djurgårdens 

förvaltn.  Kungl. Hovstaterna 
 Naturvårdsverket              

 

 Sjöfartsverket  
 Statens fastighetsverk          
 Sveriges lantbruksuniversitet 
 Trafikverket 

Riksantikvarieämbetet 
Storgatan 41 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
Tel 08-5191 8000 
E-post registrator@raa.se 
Hemsida www.raa.se 
Org.nr 202100-1090 
Plusgiro 599 94-4 
Bankgiro 5052-3620 

Page 1 of 1
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2. Sammanfattning

Behov av fyrljus i inloppet till Göta kanal från Vättern
Nuvarande	 fyr	 på	 Vanäs	 udde	 i	 Karlsborg	 uppfördes	
1892	 och	 ersatte	 då	 en	 fyr	 från	 1864.	 Den	 första	 fy-
ren	 stod	 längre	 norrut	 och	 utgjordes	 av	 en	 kvadratisk	
sockel	 med	 ett	 torn	 som	 smalnade	 av	 i	 toppen	 och	
kröntes	av	en	lanternin.	Syftet	med	den	första	fyren	var	
att	 vägleda	malmtransporterna,	 som	 påbörjades	 1862	
från	Zinkgruvan	 i	norra	Vättern	till	Göta	Kanals	 inlopp.	
Placeringen	gjorde,	att	fyren	bara	syntes	från	norr	och	
nordost.	 För	 trafiken	 på	Göta	 Kanal	 fanns	 redan	 1852	
fyr	en	 på	 Fjuk.	 Eftersom	 ångbåtstrafik	en	 stadigt	 ökade	
under	 slutet	 av	 1800-talet	 framkom	 önskemål	 om	 en	
bättre	placerad	fyr	på	Vanäs	udde.	Det	togs	beslut	om	
att	låta	ersätta	fyren	med	ett	nytt	fyrtorn	vid	nuvarande	
plats,	där	fyrljuset	var	synligt	i	alla	riktningar.
Den	nya	fyren	på	Vanäs	udde	stod	klar	1892	och	upp-

fördes	även	den	i	trä	med	en	drygt	11	meter	hög,	konisk	
åttakantig	form	med	gjutjärnslanternin.	Fyren	är	byggd	
i	 en	 stolpverkskonstruktion	 av	 timmer	 och	 liggande	
spont	ade	 plank,	 klädd	 med	 stående	 panel.	 Interiören	
domineras	 av	 den	 stora	 spiraltrapp	an	 i	 trä	 som	 leder	
upp	till	lanterninen.	
Ursprungligen	 försågs	 fyren	 med	 en	 linsapparat	 av	

6e	 ordningen	 som	 drevs	 med	 fotogen.	 Fyren	 fick	 ett	

blink	ande	sken	med	hjälp	av	en	rotator	som	skärmade	
av	 ljuset	med	 jämna	mellanrum.	 År	 1921	 byttes	 foto-
genen	ut	mot	acetylengas	och	fotogenlampan	ersattes	
mot	en	 	AGA-klipp.	Denna	användes	 fram	till	 1977	då	
fyren	 elektrifierades.	 Linsapparaten	 är	 bevarad	 men	
ljuskällan	är	idag	utbytt	mot	en	glödlampa.	

Fyrens tillsyningsmän
Vanäs	 var	 obemannad	och	 sköttes	 istället	 av	 olika	till-
syningsmän	som	regelbundet	skötte	fyren,	fyllde	på	fo-
togen	eller	gas	m.m.	på	uppdrag	av	Lotsstyrelsen	(och	
sedermera	Sjöfartsverket). Inom	verket	hade	man	ofta	
en	 lång	och	 trogen	 tjänst	och	 sedan	1892	har	det	en-
dast	varit	5	olika	tillsyningsmän	som	ansvarat	för	fyren.	
Nuvarande	tillsyningsman	Göran	Sundström	har	ansva-
rat	för	fyrens	skötsel	sedan	1974	och	brinner	än	idag	för	
sin	uppgift.	

Välbevarat fyrtorn
Vanäs	udde	har	sedan	1864	utgjort	ett	viktigt	läge	för	pla-
cering	av	en	fyr	med	syfte	att	betjäna	sjöfarten	i	Vätt	ern.	
Fyrtornet	utgör	ett	landmärke	med	lång	kontinuitet	för	
närområdet.	 Fyrmodellen	 är	 också	 byggnadshistoriskt	
intressant	då	den	utgjorde	en	föregångare	till	det	som	
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kom	att	kallas	Heidenstamsfyrar.	De	första	trä	fyrarna	av	
denna	modell	 uppfördes	 på	 1850-talet	 och	 den	 första	
fackverksfyren	i	järn	byggdes	på	Sandhammaren	i	form	
av	en	dubbelfyr	1862.	
Vanäs	 fyr	är	mycket	 välbevarad	och	det	har	 skett	 få	

förändringar.	 Entréns	 skärmtak	 är	 ombyggt	 och	 fyren	
har	förstås	genomgått	löpande	underhåll	men	däremot	
inga	förändringar	som	påverkat	karaktären.	En	större	re-
novering	utfördes	1999	då	all	utvändig	och	en	del	invän-
dig	panel	m.m.	byttes	pga	ett	hussvampsangrepp.

Statligt byggnadsminne
Vanäs	 fyr	 har	 ett	 långt	gående	 kulturhistoriskt	 skydd	
som	syft	ar	till	att	säkerställa	fyrbyggnad	ens	bevarande.	
Fyren	 upptogs	 i	 förteckningen	 över	 byggnadsminnen	
1978	och	utgör	statligt	byggnadsminne	(FSBM)	 i	enlig-
het	med	förordningen	(2013:558)	om	statliga	byggnads-
minnen.	Skyddsbestämmelser	fastställdes	av	regeringen	
år	2021	och	innebär	i	korthet	att	fyrtornet	inte	får	rivas	
eller	bygg	as	om,	att	man	 inte	 får	göra	 ingrepp	 i	 stom-
men	 eller	 ändra	 rumsvolymen.	 Fyrtornet	 skall	 vidare	
underhållas	 med	 material	 anpassade	 för	 byggnaden.	
Bestämmelserna	anger	även	att	fyrteknik	såsom	linsapp-
araten	skall	bevaras	i	fyren.		I	skyddsbestämmelserna	in-
går	även	tillhörande	landgång.	Åtgärder	som	strider	mot	
detta	är	tillståndspliktigt	hos	Riksantikvarieämbetet.	
Vanäs	udde	ingår	i	ett	område	som	omfattas	av	flera	

olika	 riksintressen,	 såsom	 kulturmiljö,	 totalförsvar,	 na-
tur-	och	friluftsliv	samt	yrkesfiske.	
Fyren	 ingår	 också	 i	 gällande	 bevarandeprogram	 för	

Karlsborgs	 kommun.	Då	Vanäs	 fyr	 är	 att	betrakta	 som	
särskilt	kulturhistoriskt	värdefull	gäll	er	plan-	och	bygg-
lagen	 (PBL)	 kapitel	 8	 §13	 som	 innebär	 ett	 förbud	mot	
förvanskning.	 Detta	 innebär	 att	 alla	 åtgärder	 och	 allt	
underhåll	måste	utför	as	varsamt	med	hänsyn	till	fyrens	
kulturhistoriska	värden.

Mål
Målet	för	Vanäs	fyr	är	att	bibehålla	dess	nautiska	funk-
tion	som	en	viktig	ledfyr	vid	infarten	till	Göta	kan	al	samt	
att	dess	kulturhistoriska	värde	bevaras.	Av	flera	aspek-
ter	är	det	viktigt	att	fyren	fortsatt	lyser	men	detta	kom-
mer	också	innebära	att	den	tekniska	utvecklingen	måste	
ställ	as	i	relation	till	fyrens	kulturhistoriska	värden.	
Utöver	fyrens	vägledande	funktion	ska	fyrbyggnaden	

även	 bevaras	 som	 kulturhistoriskt	 värdefull	 byggnad,	
skyddad	som	statligt	byggnadsminne.	Fyren	ska	vårdas	
och	underhållas	så	att	dess	kulturhistor	iska	värden	be-
varas	och	stärks.	
Fyren	utgör	inget	uttalat	besöksmål	men	den	utvändi-

ga	miljön	ska	vara	tillgänglig	för	allmänhet	en	och	utgöra	

en	plats	där	historien	lyfts	fram	och	tydliggörs.	
Fyrbyggnaden	ska	vidare	skyddas	mot	skador	vållade	

av	brand,	klimat	eller	skadegörelse.	

Särskilda vårdkrav
Vid	såväl	större	ombyggnader	som	vid	löpande	under-

håll	ska	kunskap	om	fyren	och	dess	kulturhistoriska	vär-
de	utgöra	grunden.	Detta	görs	bl	a	genom	att	använda	
för	byggnaden	typiska	och/eller	väl	beprövade	material	
samt	att	visa	stor	omsorg	om	detaljer.	
Vård-	 och	 underhållsinsatser	 som	 strider	 mot	

skyddsbestämmelserna	 ska	 sökas	 tillstånd	 för	 hos	
Riksantikvarieämbetet.	 Samtliga	 åtgärder,	 liksom	 mer	
genomgripande	 underhållsarbeten,	 ska	 dokumenteras	
och	arkiveras.	
Verksamhetsrelaterade	ändringar	såsom	t	ex	tekniska	

förändringar	måste	vara	väl	underbyggda	och	dess	kon-
sekvenser	grundligt	analyserade	ur	både	kulturhistorisk	
och	teknisk	aspekt	för	att	förhindra	negativ	påverkan	på	
byggnadsminnet.	
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3. Fastighetsuppgifter

Fastighetsuppgifter
Objektsnamn:		 	 Vanäs	fyr
Fastighetsbeteckning:		 Vanäs	1:9	(del	av)
Län:		 	 	 Västra	Götalands	län
Kommun:		 	 Karlsborgs	kommun	
Lokalt	ID:	 	 V	815
Stations-ID:		 	 100000238

Ägoförhållanden
Vanäs	fyr	ägs	av	staten	och	förvaltas	av	Sjöfartsverket.	
Fyren	står	på	en	konstgjord	ö	i	Vättern,	utanför	Karlsborg.	

Övriga	 delar	 av	 Vanäs	 udde	 ägs	 till	 största	 del	 av	 sta-
ten	 och	 förvaltas	 av	 Statens	 fastighetsverk	 (SFV),	 där	
Försvarsmakten	 är	 största	 hyresgästen.	 Området	 som	
ingår	 i	 SFV:s	 förvaltning	 utgör	 statligt	 byggnadsminne.	
Det	finns	även	vissa	del	ar	på	Vanäs	udde	som	är	i	privat	
ägo,	varav	t	ex	Kungsvillan	är	enskilt	byggnadsminne	en-
ligt	kulturmiljölagen.	

Läge
Vanäs	fyr	ligger	vid	östra	sidan	av	Vanäs	udde	i	Vättern,	
nära	Karlsborgs	fästning.	Fyrens	placering	var	ursprung-
ligen	troligen	ett	grund	av	stenbumlingar	men	som	fyllts	
ut	till	en	liten	konstgjord	ö,	ca	20	meter	ut	i	vattnet.	Fyr-
en	nås	via	en	landgång	i	trä.	
Nuvarande användning

Vanäs	fyr	fungerar	som	ledfyr	i	Vättern	och	det	finns	inga	
tillhörande	byggnader.		

Fyrfakta 
Svenskt	fyrnummer:		 499500
Internationellt	fyrnummer:	C6953-2
Objektstyp:		 	 Ledfyr
Fyrkaraktär:		 	 Fl(3)	WRG	9s
Koordinater:		 	 58.53823°N,14.54°E
WGS-84	Lat./Long.	 N	58	32,	O	14	32
Lyshöjd:			 	 11,6	meter
Tornets	höjd:		 	 11,6	meter
Första	fyren:	 	 1864
Nuvarande	fyren:		 1892
Automatiserad:		 	 1977
Färg:   Vit
Lysvidd:			 	 9,8	nautiska	mil	(18	km)
Nuvarande	optik:		 6:e	ordningen	(300	mm),
	 	 	 dioptrisk	trumlins	3	fack	à	90°
		 	 	 och	ett	fack	á	90°	skärmat.		
	 	 	 2x40W	10,3V	glödlampa,	
	 	 	 elklipp	och	fotocell.	
	 	 	 Landkabel,	batterier
   Källa: Fyrwiki

Karta över Karlsborg och Vanäs udde med Vanäs fyr markerad med röd ring. Källa: Lantmäteriet. 
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Ortofoto över Vanäs udde. Källa: Lantmäteriet
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4. Lagar och regler
Vanäs	 fyr	 ingår	 som	en	del	 i	 fastigheten	Karlsborg	1:9	
som	 omfattas	 av	 ett	 större	 område.	 Fyren	 är	 statligt	
byggnadsminne	och	ligger	inom	riksintresse	för	bl	a	kul-
turmiljövården.

Författningsskydd
Förordningen om statliga byggnadsminnen
Vanäs	fyr	upptogs	i	förteckningen	över	byggnadsminnen	
1978	och	utgör	statligt	byggnadsminne	(SBM)	i	enlighet	
med	förordningen	(2013:558)	om	statliga	byggnadsmin-
nen.	Byggnadsminnet	omfattar	fyrtornet	samt	även	till-
hörande	 landgång.	 Nya	 skyddsbestämmelser	 fastställ-
des	av	regeringen	år	2021	och	lyder	(se	även	sid	15):
1.	 Det	avgränsade	området,	som	markerats	på	karta,	

får	inte	ytterligare	bebyggas	eller	på	annat	sätt	för-
ändras.	Inom	området	får	inte	vidtas	sådana	åtgärd-
er	med	mark	 som	minskar	 fyrens	 kulturhistoriska	
värden.

2.	 Byggnaden	 ska	 vårdas	 och	 underhållas	 så	 att	 den	
inte	förfaller.	Vård-	och	underhållsarbeten	ska	utför-
as	med	material	och	metoder	som	är	anpassade	till	
byggnadens	egenart	på	ett	sådant	sätt	att	byggnad-
ens	 kulturhistoriska	 värden	 bevaras.	 Materialen	
ska	vara	kompatibla	med	varandra	och	metoderna,	
möjliggöra	 framtida	 underhåll,	 vara	 återbehand-
lingsbara	 och	 anpassas	 i	 egenskaper	 såsom	 kulör	
och	ytstruktur	till	byggnadsminnet.

3.	 Fyrbyggnaden	 med	 tillhörande	 landgång	 får	 inte	
riv	as,	ej	heller	till	sitt	yttre	byggas	om	eller	på	annat	
sätt	förändras.

4.	 I	 byggnaden	 får	 stommen	 inte	 rivas,	 byggas	 om,	
göras	 ingrepp	 i	 eller	 ersättas	med	andra	material.	
Undantag	från	förbud	mot	ingrepp	i	stomme	gäller	
för	håltagningar	upp	till	30	mm	i	diameter.	Sådana	
ingrepp	får	dock	inte	göras	intill	varandra.

5.	 I	 byggnaden	 får	 ingrepp	 i,	 eller	 ändring	 av	 rums-
volym	samt	spiraltrappa	i	trä	inte	göras.

6.	 Fyrens	inre	skall	bibehållas	omålad.	
7.	 Kvarvarande	äldre	 teknisk	utrustning	 skall	bevaras	

i	fyren.	

Riksantikvarieämbetet	 (RAÄ)	 är	 tillsynsmyndighet	 över	
statliga	 byggnadsminnen.	 Alla	 åtgärder	 och	 ändringar	
som	 står	 i	 strid	 med	 skyddsbestämmelserna	 är	 till-
ståndspliktiga.	 Frågan	 om	 tillstånd	 till	 ändring	 pröv-
as	 av	 RAÄ	 efter	 ansökan	 från	 förvaltande	 myndighet.	
Sjöfartsverket	ska	tillse	att	åtgärd	er	dokumenteras	och	
att	handlingarna	arkiveras	och	skickas	in	till	RAÄ.	

Tolkning av skyddsbestämmelserna
Byggnadsminnesförklaringen	 innebär	 att	Vanäs	 fyr	har	
ett	långt	gående	kulturhistoriskt	skydd	som	syft	ar	till	att	
säkerställa	fyrbyggnad	ens	framtid.	

Vy mot Vanäs fyr. 
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Den	 första	 skyddsbestämmelsen	 innebär	att	skydds-
området	 tillhörande	 fyren	 inte	 får	 bebyggas	 eller	 för-
ändras.	
Den	andra	skyddsbestämmelsen	innebär	att	fyrtornet	

skall	underhållas	löpande.	Underhållet	skall	ske	med	för	
byggnaden	anpassade	mat	erial	och	metoder,	vilket	t	ex	
vid	målning	av	 fyren	 innebär	penselstrykning	med	 lin-
oljefärg.	Det	 innebär	också	att	 lanterninen	 fortsatt	ska	
vara	beklädd	med	kopp	arplåt	och	att	ytterdörr	och	lucka	
ska	vara	av	trä.	Valda	metoder	och	material	skall	också		
möjliggöra	att	det	går	att	underhålla	igen.	
Den	tredje	skyddsbestämmelsen	innebär	att	fyrtornet	

inte	får	rivas	eller	byggas	om	på	sådant	sätt	att	byggnad-
ens	karaktär	förändras.	I	bestämmelsen	ingår	även	den	
tillhörande	landgången.	Denna	är	dock	modern	och	det	
fysiska	materialet	har	inte	något	kulturhistoriskt	värde.		
Det	viktiga	är	att	karaktären	av	en	landgång	i	trä	enligt	
äldre	 förebilder	 finns	 kvar.	 Sjöjfartsverket	 kommer	 ha	
möjlighet	att	ersätta	denna	vid	behov.	Att	byta	ut	den	
kräver	dock	tillstånd.		
Den	fjärde	skyddsbestämmelsen	innebär	att	man	inte	

får	 göra	 ingrepp	 i	 stommen.	Med	 stomme	 avses	 kon-
struktivt	bärande	delar	såsom	t	ex	grundkonstruktioner,	
den	 bärande	 stolpverkskonstruktionen	 med	 invändig	
liggande	panel	samt	bjälklag.	Man	får	dock	göra	mindre	
hål	(max	30	mm)	för	t	ex	dragning	av	elkablage.	

Den	 femte	 skyddsbestämmelsen	 innebär	 att	 ur-
sprunglig	 rumsvolym	 bevaras.	 På	 Van	äs	 innebär	 det	
att	man	inte	får	göra	nya	öppningar	samt	att	den	stora	
volymen	och	det	öppna	rummet	liksom	trätrapp	an	ska	
bevaras	intakt	utan	tillkommande	innerväggar	eller	nya	
bjälklag.	
Den	 sjätte	 skyddsbestämmelsen	 innebär	 att	de	 idag	

omålade	delarna	inne	i	fyren	inte	får	målas.	
Den	 sjunde	 skyddsbestämmelsen	 innebär	 att	 den	

äldre	fyrtekniken,	såsom	linsapparaten,	ska	bevaras	och	
finnas	kvar	i	fyren.	
Sammantaget	innebär	ovanstående	att	alla	utvändiga	

åtgärder	 samt	 invändiga	 åtgärder	 som	 innebär	 en	 för-
ändring	 och	 som	 berör	 stomme	 och	 rumsvolym	 eller	
fyrteknik	är	tillståndsplikti	gt.	Löpande	underhåll	är	inte	
tillståndspliktigt	under	förutsättning	att	samma	material	
och	kulör	som	tidigare	används	samt	att	det	är	traditio-
nella	material.	Se	även	under	Särskilda	vårdkrav,	sid	XX.	

Kulturmiljölagen (1988:950)
Fyren	ligger	inte	inom	fornlämningsområde	och	omfatt-
as	därmed	inte	av	kulturmiljölagen	2	kap.	Däremot	före-
kommer	 det	 enstaka	 fyndplatser	 på	 andra	 ställen	 på	
Vanäs	udde.	
 

Vy från fyraltanen ned mot landgången och strandkanten.
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Miljöbalken (MB 1998:808)
Vanäs	 udde	 ingår	 i	 ett	 område	 som	 omfattas	 av	 flera	
olika	 riksintressen,	 såsom	 kulturmiljö,	 totalförsvar,	 na-
tur-	och	friluftsliv	samt	yrkesfiske.	
När	 det	 gäller	 riksintresse	 för	 kulturmiljövården	

omfatt	as	 hela	 Karlsborgs	 fästning	 (som	 också	 är	 stat-
ligt	 byggnadsminne)	 inklusive	 Vanäs	 udde	 (Karlsborg-
Vaberget)	i	enlighet	med	miljöbalken	(1998:808),	kapitel	
3.	Motiveringen	för	riksintresset	”Karlsborg - Vaberget 
[R 5] (Undenäs sn) lyder: ”En av landets bäst bevarade 
befästningsmiljöer från 1800-talet (1819-1909) av stort 
intresse för internationell och nationell försvars- och be-
fästninghistoria som exempel på centralfästning med 
komplementanläggning på Vaberget. (Fästningsmiljö, 
Militär miljö)”. 
Uttryck	 för	 riksintresset	 är	 vidare:	 ”Utöver fäst-

ningsvallarna ett flertal välbevarade byggnader mm. 
Utanför vallarna ligger ammunitionsfabrik, stenhuggeri, 
Garnisonssjukhuset, kronobageriet, havremagasinet 
och den så kallade Kungsvillan. På Vaberget ligger land-
ets första bergfästning. Vanäs fyr”.
Ett	område	av	riksintresse	har	så	stora	kulturhistoris-

ka	värden	att	de	är	av	nationell	betydelse.	Riksintresset	
skall	beaktas	i	den	kommunala	planeringen	och	skyddas	
mot	åtgärder	som	kan	innebära	påtaglig	skada	för	riks-
intresset.	Länsstyrelsen	är	tillsynsmyndighet.	Vanäs	 fyr	
omnämns	i	riksintressebeskrivningen	och	ingår	därmed	
i	riksintresset.	

Strandskydd (MB 1998:808)
Utmed	 Vättern	 finns	 ett	 utökat	 strandskydd	 som	 vid	
Van	äs	udde	omfattar	300	meter	med	syfte	att	värna	alle-
mansrätten	och	allmänhetens	tillgång	till	strandkanten.	
Detta	innebär	bl	a	att	alla	ändringar	i	anslutning	till	fyren	
kräver	dispens.	Även	åtgärder	som	påverkar	vattnet	kan	
vara	anmälnings-	eller	tillståndspliktiga	(MB,	11	kap).	

Natura 2000 (MB 1998:808)
Hela	Vättern	med	vattenmiljö,	fisk	och	sjöfågel	är	skydd-
ad	 som	 Natura	 2000-område	 och	 det	 finns	 en	 beva-
randeplan	 från	 2008	 (SE0540210	 Karlsborgs	 fästning).	
Ändringar	 som	 kan	 innebära	 påverkan	 på	miljön	 i	 ett	
Natura	2000-område	kräver	tillstånd	enligt	miljöbalken,	
kapitel	7.

Plan- och bygglag (2010:900)
Vanäs	udde	är	 inte	detaljplanelagt.	Däremot	 förekom-
mer	 det	 utomplansbestämmelser,	 dvs	 generella	 be-
stämmelser	 gemensamma	 för	 hela	 landet	 i	 det	 äldre	
stadsplanesystemet.	
I	 kommunens	 översiktsplan,	 antagen	 2014-10-23,	

omnämns	Vanäs	udde	som	ett	område	med	kultur-	och	
naturvärden.	 I	översiktsplanen	görs	 ställningstaganden	

att	riksintressena	är	betydelsefulla	för	Karlsborgs	identi-
tet	och	att	kulturmiljön	är	en	viktig	faktor	för	turism	och	
besöksnäringen.	
Då	Vanäs	fyr	är	att	betrakta	som	särskilt	värdefull	gäll-
er	plan-	och	bygglagen	(PBL)	kapitel	8	§13	som	innebär	
att	en	byggnad	 som	är	 särskilt	 värdefull	 från	historisk,	
kulturhistorisk,	 miljömässig	 eller	 konstnärlig	 synpunkt	
inte	 får	 förvanskas.	Dessutom	gäller	PBL	 kapitel	 8	§17	
som	ställ	er	krav	på	varsamhet	vid	alla	former	av	ändring.	
Likaså	gäller	PBL	kapitel	8	§14	som	anger	att	underhåll	
av	byggnadsverk	som	är	särskilt	värdefulla	från	historisk,	
kulturhistorisk,	 miljömässig	 eller	 konstnärlig	 synpunkt	
ska	underhållas	så	att	de	särskilda	värdena	bevaras.	
Detta	 innebär	 att	 alla	 åtgärder	 och	 allt	 underhåll	

måste	utför	as	varsamt	med	hänsyn	till	fyrens	kulturhis-
toriska	värden.
Enligt	 plan-	 och	 byggförordningen	 (2011:338)	 6	 kap	

1§	kan	fyrtorn	definieras	under	kategorin	”Radio-,	tele-
master	och	torn”.	Det	innebär	att	det	kan	krävas	bygglov	
för	 att	 t	 ex	 ändra	 en	 fyr.	 Lovplikten	 gäller	 både	 inom	
och	 utanför	 detaljplanelagt	 område.	 En	 fyr	 kan	 dock	
också	betecknas	enligt	plan-	och	byggförordningen	kap	
6	3§	som	”ett	sjövägmärke	eller	en	säkerhetsanordning	
för	 sjöfarten	 enligt	 sjötrafikförordningen	 (1986:300)”.	
Betecknas	fyren	som	en	SSA	(sjösäkerhetsanordning)	är	
den	likvärdig	med	t	ex	en	vägskylt	och	därmed	utan	krav	
på	bygglov.	Detta	under	förutsättning	att	fyren	har	kvar	
sin	nautiska	 funktion,	annars	kan	beteckningen	ändras	
till	”torn”.	Det	är	byggnadsnämnden	 i	kommunen	som	
gör	bedömningen	i	varje	enskilt	ärende.	

Bevarandeprogram
Gällande	bevarandeprogram	för	Karlsborgs	kommun	är	
antaget	av	kommunfullmäktige	1992.	I	programmet	re-
dovisas	miljöer	som	är	värdefulla	för	att	förstå	samhäll-
ets	historiska	utveckling	och	som	anses	vara	av	särskilt	
intresse	för	Karlsborgs	kommun.	
Vanäs	 udde	 ingår	 i	 programmet	 men	 fyren	 är	 inte	

specifikt	 omnämnd.	 Fokuset	 ligger	 huvudsakligen	 på	
Karlsborgs	 fästning	 men	 även	 Vanäs	 udde	 omnämns	
som	värdefull	naturpark/strövområde.

Vårdprogram för Vanäs udde
Statens	 fastighetsverk	 har	 upprättat	 ett	 ”Vårdprogram	
för	 park	 och	 naturområden	 på	 Vanäs	 udde”,	 daterat	
2012-05-01.
Vårdprogrammet	 utgör	 ett	 översiktligt	 plan	erings-

underlag	för	långsiktig	förvaltning	och	underhåll,	bevar-
ande,	restaurering,	utveckling	och	nyttjande	samt	vård	
och	skötsel.	I	vårdprogrammet	finns	också	en	detalj	erad	
historik	över	Vanäs	udde	men	också	mål	och	principer	
för	 bevarandet	 av	 anläggningar	 och	 mark	 tillhörande	
Statens	fastighetsverk.
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Ändring av skyddsbestämmelser för det statliga 
byggnadsminnet Vanäs fyr, Vanäs 1:9 (del av), 
Karlsborgs kommun, Västra Götalands län 

Riksantikvarieämbetet beslutar med stöd av 8 § förordningen (2013:558) om 

statliga byggnadsminnen att skyddsbestämmelser enligt här bifogade förslag ska 

gälla för Vanäs fyr, Vanäs 1:9 (del av). 

 

Ärendet 
Vanäs fyr är statligt byggnadsminne sedan 1978 med skyddsbestämmelser 

fastställda av regeringen år 2000. Riksantikvarieämbetet har, tillsammans med 

Sjöfartsverket, kommit fram till att skyddsbestämmelserna ska uppdateras så att 

dessa blir tydliga och relevanta. 

 

Ett förslag till ändring av skyddsbestämmelserna remitterades 2021-07-06 till 

Sjöfartsverket som står bakom förslaget. 

 

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter föredragning av 

handläggaren Kersti Lilja. 

 

 

 

Solveig McKenzie  

  Kersti Lilja 

 

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

Kopia till:  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Karlsborgs kommun, Västra Götalands 

museum, RAÄ/Bebyggelseregistret 

 

Beslut 

Datum 2021-08-25 
Dnr RAÄ-2021-1544 
 
 
Avdelning Kulturmiljöavdelningen 
Enhet Förvaltningsärenden och 
bidrag 
 

 

Sjöfartsverket 

 

 

Riksantikvarieämbetet 
Box 1114 
621 22 Visby 
Tel 08-5191 8000 
E-post registrator@raa.se 
www.raa.se 
Org.nr 202100-1090 
Bankgiro 5052-3620 
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Skyddsbestämmelser för det statliga byggnadsminnet Vanäs fyr, 

del av Vanäs 1:9, Karlsborgs kommun, Västra Götalands län 
 

Skyddsbestämmelser 
Följande skyddsbestämmelser ska gälla för byggnadsminnet: 

 

1. Det avgränsade området, som markerats på karta, får inte ytterligare 

bebyggas eller på annat sätt förändras. Inom området får inte vidtas 

sådana åtgärder med mark som minskar fyrens kulturhistoriska värden.  

 

2. Byggnaden ska vårdas och underhållas så att den inte förfaller. Vård- 

och underhållsarbeten ska utföras med material och metoder som är 

anpassade till byggnadens egenart på ett sådant sätt att byggnadens 

kulturhistoriska värden bevaras. Materialen ska vara kompatibla med 

varandra och metoderna, möjliggöra framtida underhåll, vara 

återbehandlingsbara och anpassas i egenskaper såsom kulör och 

ytstruktur till byggnadsminnet. 

 

3. Fyrbyggnaden med tillhörande landgång får inte rivas, ej heller till sitt 

yttre byggas om eller på annat sätt förändras. 

 

4. I byggnaden får stommen inte rivas, byggas om, göras ingrepp i eller 

ersättas med andra material. Undantag från förbud mot ingrepp i stomme 

gäller för håltagningar upp till 30 mm i diameter. Sådana ingrepp får dock 

inte göras intill varandra.  

 

5. I byggnaden får ingrepp i, eller ändring av rumsvolym samt spiraltrappa i 

trä inte göras.  

 

6. Fyrens inre skall bibehållas omålad.  

 

7. Kvarvarande äldre teknisk utrustning skall bevaras i fyren.  

 

Om det finns särskilda skäl får, enligt 7 § förordningen (2013:558) om statliga 

byggnadsminnen, byggnadsminnet ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. 

Page 2 of 6



17

VÅRDPROGRAM/2021/Vanäs fyr/V815/Kap 4/Lagar och regler

3 (6)

Den statliga förvaltaren ska lämna in ansökan om tillstånd till sådan ändring på en 

särskild blankett till Riksantikvarieämbetet. 

 

 

Upplysningar 
Fastigheten Vanäs 1:9, där fyren med landgång står, utgör ett annat statligt 

byggnadsminne, Karlsborgs fästning, som förvaltas av Statens fastighetsverk.  

 

Fornlämningar inom byggnadsminnet skyddas i förekommande fall enligt 2 kap. 

kulturmiljölagen (1988:950). Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet 

enligt kulturmiljölagen och prövar tillstånd till ingrepp. 

 

Åtgärder, även tillfälliga, vid och i anslutning till fornlämning som ändrar 

byggnadsminnets karaktär är också tillståndspliktiga enligt förordningen 

(2013:558) om statliga byggnadsminnen. 

 

 

 
Den svarta linjen omringar fyr med landgång som omfattas av 

skyddsbestämmelserna. Området i sin helhet utgör ett annat statligt 

byggnadsminne, Karlsborgs fästning, som förvaltas av Statens fastighetsverk 

 
 

Page 3 of 6
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Begreppsförklaringar 
Med mark avses den jord och stenyta som omger byggnaden, med eller utan beläggning och 

växtlighet.  

 

Med vård och underhåll av byggnader avses åtgärder för skötsel som behövs för att 

vidmakthålla en byggnads tekniska egenskaper och utseende. Underhåll avser både arbeten 

som måste göras vid upprepade tillfällen och speciella åtgärder som ska hålla byggnaden i 

gott tekniskt skick. Till underhåll räknas inte åtgärder som tillför en byggnad nya egenskaper, 

till exempel en ny kulör. Exempel på underhållsåtgärder är: ommålning, putslagning, lagning 

av tak och utbyte av skadade delar, dock inte omläggning av hela takytor eller omputsning 

av hela byggnaden. 

 

Med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart avses material och 

metoder som ursprungligen användes när en byggnad eller byggnadsdel uppfördes. I de 

delar av byggnadsminnet där kulturhistoriskt relevanta material fortfarande används får 

dessa inte ersättas med andra material. Med metoder avses bland annat bearbetning av trä 

och applicering av puts och färg. 

 

Med stomme avses byggnadens konstruktiva/bärande delar såsom bjälklag, balkar, pelare, 

valv, takstolar, bärande ytterväggar och bärande innerväggar, murar, murstockar och 

grundkonstruktioner. Till stomme räknas inte de ytskikt som finns på bärande konstruktioner, 

till exempel putslager, färgskikt och golvmaterial. Med undantagna mindre ingrepp avses 

genomgående håltagningar exempelvis för ledningsdragningar och 

uppfästningsanordningar.  

 

Med rumsvolym avses byggnadens inre. Med förändring avses till exempel ändring av 

kommunikationsvägar samt uppdelning genom tillkomande väggar eller bjälklag. 

 

Kulturhistorisk värdebeskrivning  
Vanäs udde har sedan 1864 utgjort ett strategiskt viktigt läge för placering av en fyr med 

syfte att betjäna sjöfarten som passerade till och från Göta kanal. Kontinuiteten med ett 

fyrljus som sprids från Vanäs udde utgör en viktig del i det kulturhistoriska värdet. Vanäs fyr 

besitter ett högt byggnadshistoriskt värde och speglar en vidareutveckling inom 

fyrarkitekturen. Vanäs fyr är den enda av sitt slag i Vättern förutom en mindre träfyr av 

liknande modell i Vadstena, vilket gör den unik. Modellen är byggnadshistoriskt intressant då 

den utgör en föregångare till de s k Heidenstamare i gjutjärn som byggdes under senare 

delen av 1800-talet utmed Sveriges kuster och fyrar av denna karaktär utgör därmed en 

viktig del i fyrväsendets historiska utveckling. 

 

Vanäs fyr är välbevarad med en originalsockel i kalksten, stolpverkskonstruktion, brädgolv, 

entréparti och den invändiga spiraltrappan i trä samt den kopparklädda lanterninen i stål med 

utvändig fyraltan. Fyrens uppbyggnad visar både på dåtidens hantverkstraditioner och 
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byggnadstekniker. Fyrtekniskt finns det ett kulturhistoriskt värde som visar på 

fyrljusteknikens utveckling i att linsapparaten finns bevarad i fyren men värdet har minskat i 

och med att ljuskällan har förändrats och ljusstyrkan försvagats. 

 

Vanäs fyr består endast av ett fyrtorn och utgjorde en obemannad fyrplats, dvs det fanns 

inga tillhörande bostäder, förråds- eller uthusbyggnader då det saknades behov eftersom 

fyren är så lättillgänglig från intilliggande samhälle – återspglar hur kustnära fyrverksamhet 

organiserades. Fyren berättar istället en annan historia om fyrväsendet - där fyren 

ursprungligen sköttes av brovakten som ansvarade för bron som gick över Göta kanal vid 

Rödesund och sedermera av olika tillsyningsmän. Fyren hade därmed initialt en tydlig 

koppling till Göta kanal. Vanäs udde utgörs av en natur- och kulturhistoriskt speciell plats och 

fyren har en tydlig funktion som ett landmärke, framför allt från sjösidan men även när man 

vandrar utmed Vanäs udde. Såväl udden som fyren är lättillgänglig och utgör idag en viktig 

rekreationsplats för allmänheten. Fyren har även ett symbolvärde för närområdet och 

Karlsborg. 

 

Historik 
Den första fyren uppfördes på den norra delen av Paviljongudden och var byggd på land. 

Fyrtornet utgjordes av en kvadratisk sockel med ett torn som smalnade av i toppen och 

kröntes av en lanternin. Tälttaket var sannolikt plåttäckt med en knopp i toppen. Fyrtornet var 

panelat med en lockpanel med en kraftig gördelgesims mellan den kvadratiska sockeln och 

det konformade tornet. Det är oklart hur fyrens inre såg ut men på äldre foton syns en lucka i 

panelen och troligen fanns det en stege eller trappa invändigt. Fyrapparaten bestod troligen 

av en parabolisk spegelapparat med oljelampa för rovolja och visade fast sken. Det finns 

inga spår på platsen idag men utmed vandringsstigen finns en skylt som markerar läget. 

Syftet med fyren var att betjäna sjöfarten som transporterade mellan Göta kanals utlopp i 

Vättern vid Motala och Karlsborg, men även att betjäna malmtransporterna mellan 

Zinkgruvan i norra Vättern och Göteborg med fyrljus. Ångbåtstrafiken möjliggjorde 

transporter även nattetid och eftersom sjöfarten från söder ökade insåg man ganska snart att 

fyren var felplacerad och egentligen bara syntes från nord och nordost. Det togs beslut om 

att låta ersätta fyren med ett nytt fyrtorn vid nuvarande plats, där fyrljuset var synligt i alla 

riktningar.  

 

Nuvarande fyr stod klar 1892 och uppfördes även den i trä med liknande form som sin 

föregångare. Den nya fyren är 11,6 meter hög och fick en åttakantig, helt konisk form och 

placerades på ett grund som sannolikt fylldes ut till en konstgjord ö. Landgången lär enligt 

uppgifter tillkommit 1911. Fyren är uppförd med en stolpkonstruktion av timmer, liggande 

spontat virke och klädd med stående panel utvändigt och liggande panel invändigt. Fyrens 

inre utgörs nästan i sin helhet av trätrappan som leder upp till lanterninen. Lanterninen 

består av stål och glas med kopparklätt tak. Det finns inga uppgifter om vem som 

ursprungligen byggde fyren, men 1901 finns det dokumentation som visar att den övertogs 

av Kungliga Lotsstyrelsen. Det finns inte heller några originalritningar återfunna. Modellen på 

fyrtornet är samma som förekommer på flera platser i framför allt Vänern och Vättern - en 

Page 5 of 6
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6 (6)

modell som utvecklades under 1850-talet och som blev föregångare till de s k 

Heidenstamare i gjutjärn som kom under senare delen av 1800-talet. 

 

I fyren installerades 1892 en dioptrisk trumlins av 6:e ordningen. Linsapparaten hade 3 fack 

à 90° samt 1 öppet fack à 90°. I apparaten satt Lyths fotogenlampa och Lindbergs rotator. 

Ljusstyrkan var på 40 hefnerljus. Detta innebar att linsen hade en diameter på 300 mm och 

att fyrljuset drevs av en fotogenlampa. För att åstadkomma ett blinkande ljus monterades en 

rotator som av värmen från fotogenlampan drev runt skärmar som i en viss takt skärmade av 

ljuset, vilket gjorde att det upplevdes som blinkande. Fyren eldades med fotogen fram till år 

1921 då den byggdes om för acetylengas (acetylenklipp). Lyths fotogenlampa och rotatorn 

byttes ut mot AGA-ljus (15 liter) med klippapparat (KMEA-130) och solventil. AGA-ljuset 

uppfanns av Gustaf Dalén och fick stor genomslagskraft inom fyrväsendet. Fyren visade 

blixtsken med tre korta, tätt på varandra följande blänkar var 9e sekund. Förändringen 

innebar att ljusstyrkan i fyren ökade med 200 hefnerljus för det vita ljuset och 25 hefnerljus 

för det gröna. Fyren försågs också med en solventil, även det en uppfinning av Dalén. 

Solventilen satt monterad på taket och var en ljuskänslig gasventil som automatiskt 

reglerade tändning och släckning, vilket på så sätt minskade gasförbrukningen. I samband 

med bytet så ersattes också det öppna facket i lanterninen med en skärmplåt med glas för 

oförstärkt ljus och en liten kopparhuv monterades på toppen av linsen för att pilotlågan (liten 

gaslåga som alltid brann) inte skulle blåsas ut. Innan denna monterades fanns det en högre 

huv som satt över linsen för att fotogenlågan inte skulle blåsas ut. AGA-klippen monterades 

ned 1977 och fyren elektrifierades. Linsapparaten av 6e ordningen finns kvar i lanterninen 

men själva ljuskällan är idag utbytt mot en glödlampa (2x40W/10,3 volt) med elklipp och 

fotocell. Linsapparaten med kopparhuv finns kvar än idag, om än med modern glödlampa. 

Fyren karaktäriseras som en ledfyr och fyrkaraktären är idag Fl(3) WRG 9s, vilket innebär att 

fyren visar blixtsken(Fl) med tre blänk var nionde sekund och att fyrljuset visas i vita, röda 

och gröna sektorer (WRG). Fyrens lysvidd är 9,8 

nautiska mil.  

 

Vanäs var obemannad och därmed fanns det ingen anställd personal som bodde på 

fyrplatsen, vilket innebär att det inte heller funnits några byggnader vid fyrplatsen. Istället 

sköttes fyren ursprungligen av brovakten som ansvarade för den bro som gick över Göta 

kanal vid Rödesund och efter det av olika tillsynligsmän. 

 

Fyrens utsatta läge har inneburit ett återkommande underhåll och säkerligen många 

renoveringstillfällen under fyrens nästan hundratrettioåriga historia. Få av dessa åtgärder är 

dock dokumenterade i detalj. Fyren är mycket välbevarad varför det är troligt att ett 

regelbundet underhåll medfört att få delar på byggnaden bytts ut. Utifrån äldre foton, från 

tidigt 1900-tal, ser man att taket ovan entrén sett annorlunda ut jämfört med idag. Det 

ursprungliga skärmtaket var utformat som ett sadeltak medan foto från 1935 visar nuvarande 

form, dvs ett plåtklätt pulpettak. Det spröjsade överljusfönstret är troligen original, men dock 

plåttäckt. I övrigt är fyren mycket välbevarad sedan den uppfördes.

Page 6 of 6
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5. Kulturhistoriskt värde 
I	föreliggande	kapitel	behandlas	de	kulturhistoriska	vär-
dena	för	Vanäs	fyr.	Fyrtornet	vid	Vanäs	udde	har	ett	syn-
nerligen	högt	kulturhistoriskt	värde	och	är	därför	skydd-
at	som	statligt	byggnadsminne.

Strategisk plats
Vanäs	udde	har	sedan	1864	utgjort	ett	strategiskt	viktigt	
läge	för	placering	av	en	fyr	med	syfte	att	betjäna	sjöfart-
en	 som	passerade	till	 och	 från	Göta	 kanal.	 Den	 första	
fyr	en	vis	ade	sig	dock	snart	felplacerad	och	ersattes	1892	
med	nuvarande	fyrtorn.	Den	nya	placeringen	blev	mer	
strategiskt	korrekt	och	innebar	att	fyrljuset	spreds	i	alla	
riktningar.	Kontinuiteten	med	ett	fyrljus	som	sprids	från	
Van	äs	udde	utgör	en	viktig	del	i	det	kulturhistoriska	vär-
det.	

Byggnadshistoriskt viktig
Vanäs	fyr	besitter	ett	högt	byggnadshistoriskt	värde	och	
speglar	en	vidareutveckling	inom	fyrarkitekturen.	De	för-
sta	koniska	trä	fyrarna	uppfördes	1852	på	Hjortens	udde	
i	Vänern	och	vid	Fjuk	i	Vättern	(idag	riven).	Fyrplatserna	
var	 identiska	 och	 bägge	 ritade	 av	 Gustaf	 Heidenstam.	
Dessa	fyrtorn	liksom	flera	andra	trätorn	var	sexkantiga	
medan	Vanäs	i	Vättern	byggdes	åttakantig.	Vanäs	fyr	är	
den	enda	av	sitt	slag	i	Vättern	förutom	en	mindre	träfyr	

av	 liknande	 modell	 i	 Vadstena	 (sexkantig).	 Modell	en	
är	byggnadshistoriskt	 intressant	då	den	utgör	en	 före-
gångare	till	de	s	k	Heidenstamare	i	gjutjärn	som	byggdes	
under	senare	delen	av	1800-talet	utmed	Sveriges	kuster	
och	fyrar	av	denna	karaktär	utgör	därmed	en	viktig	del	i	
fyrväsendets	historiska	utveckling.	
Vanäs	fyr	är	välbevarad	med	en	originalsockel	i	kalk-

sten,	 stolpverkskonstruktion,	 brädgolv,	 entréparti	 och	
den	invändiga	spiraltrappan	i	trä	samt	den	kopparklädda	
lanterninen	i	stål	med	utvändig	fyraltan.	Den	utvändiga	
panelen	är	dock	utbytt	 liksom	mindre	delar	av	den	 in-
vändiga	stommen.	Entréns	fd	trekantsgavel	har	bytts	ut	
och	fått	en	annan	form.	Fyrens	uppbyggnad	visar	både	
på	då	tidens	hantverkstraditioner	och	byggnadstekniker.	
Den	 ursprungliga	 linsapparaten	 med	 Lyths	 fotogen-

lampa	användes	fram	till	1921	då	den	byggdes	om	och	
fotogenlampan	ersattes	mot	AGA-ljus.	När	fyren	elektri-
fierades	1977	monterades	AGA-klippen	ned	och	ersatt-
es	mot	en	glödlampa.	Detta	innebär	att	den	ursprung-
liga	 linsapparaten	 finns	 bevarad	 men	 med	 modern	
ljuskälla.	Fyrtekniskt	finns	det	ett	kulturhistoriskt	värde	
i	att	linsapparaten	finns	bevarad	i	fyren	men	värdet	har	
minskat	i	och	med	att	ljuskällan	har	förändrats	och	ljus-
styrkan	förstärkts.

Vanäs fyr med lanternin och fyraltan.
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Obemannad fyrplats
Vanäs	 fyr	består	endast	av	ett	fyrtorn	och	utgjorde	en	
obemannad	 fyrplats,	 dvs	 det	 fanns	 inga	 tillhörande	
bostäd	er,	 förråds-	 eller	 uthusbyggnader.	 Fyren	 berätt-
ar	istället	en	annan	historia	om	fyrväsendet	-	där	fyren	
ursprungligen	 sköttes	av	brovakt	en	 som	ansvarade	 för	
bron	som	gick	över	Göta	kanal	vid	Rödesund	och	seder-
mera	av	olika	tillsyningsmän.	Fyren	hade	därmed	initialt	
en	tydlig	koppling	till	Göta	kanal.	

Viktig landmärke
Vanäs	 udde	 utgörs	 av	 en	 natur-	 och	 kulturhistoriskt	
speciell	 plats	och	 fyren	har	en	 tydlig	 funktion	 som	ett	
landmärke,	framför	allt	från	sjösidan	men	även	när	man	
vandrar	utmed	Vanäs	udde.	Såväl	udden	som	 fyren	är	
lättillgänglig	och	utgör	idag	en	viktig	rekreationsplats	för	
allmänheten.	
Fyren	har	även	ett	symbolvärde	 för	närområdet	och	

Karlsborg.

Stranden och landgången vid fyren.
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Det	övergripande	målet	för	Vanäs	fyr	är	fyrens	nautiska	
funktion	 och	 att	 dess	 kulturhistoriska	 värden	 bevar	as,	
används	 och	 utvecklas	 till	 nytta	 för	 sjöfarten	 och	 all-
mänheten.	Detta	innebär	att	den	tekniska	utvecklingen	
måste	ställas	i	relation	till	fyrens	kulturhistoriska	värden.	

Ledfyr i Vättern
På	uppdrag	av	 Sveriges	 regering	ansvarar	 Sjöfartsverk-
et	bl	a	för	tillgänglighet,	framkomlighet	och	säkerhet	till	
sjöss.	Sjöfartsverk	ets	främsta	mål	är	att	fyren	ska	ha	en	
fungerande	nautisk	funktion.	Fyren	har	en	tydlig	kopp-
ling	till	Göta	kanal	och	bedöms	därmed	som	viktig.	Även	
ur	ett	kulturhistoriskt	perspektiv	är	det	viktigt	att	fyren	
fortsatt	lyser	för	att	ge	en	förståelse	för	dess	funktion,	
vars	syfte	är	att	vägleda	sjöfarten	in	och	ur	Göta	Kanal	
vid	Karlsborgs	inlopp.	Detta	kommer	dock	att	innebära	
att	det	måste	tillåtas	en	 teknisk	utveckling	av	 fyrljuset	
och	 driften	 av	 fyren.	 Vid	 framtida	 förändringar	 av	 fyr-
tekniken	 ska	 befintlig	 linsapparat	med	 tillhörande	 de-
lar	bevaras	på	plats	i	fyr	en.	Eventuella	förändringar	ska	
samrådas	och	tillståndsprövas	av	RAÄ.

Bevarandet av kulturhistoriskt byggnad
Utöver	 fyrens	 vägledande	 funktion	 ska	 fyrbyggnaden	
även	bevaras	som	kulturhistoriskt	värdefull	anläggning,	
skyddad	 som	 statligt	 byggnadsminne.	 Bevarandet	 och	
vården	av	fyren	ska	vara	hållbar	och	långsiktig.		
Byggnadsstommen	 samt	 såväl	 exteriör	 som	 interiör	

liksom	fyrteknik	ska	bevaras	och	fungera	som	utgångs-
punkt	 för	 hur	 anläggningen	 används	 och	 utvecklas,	
vilket	kan	 leda	till	avvägningar	mellan	antikvariska	och	
tekniska	krav.	
Förändringar	 i	 fyrens	uppbyggnad	och	karaktär	ska	 i	

första	hand	undvikas,	i	andra	hand	ha	originalutseendet	
som	utgångspunkt.	Planerade	åtgärder	och	förändringar	
skall	vara	väl	underbyggda	och	motiverade.	

Vanäs udde 
För	att	förstå	fyrens	funktion	och	dess	sammanhang	är	
det	viktigt	att	även	det	närmast	omkringliggande	områd-
et	bevaras	så	 intakt	 som	möjligt.	Tillhörande	markom-
råde	förvaltas	av	Statens	fastighetsverk	(SFV).	

Utsikt över Vättern från fyraltanen. 

6. Mål
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Sjöfartsverket	ska	i	samråd	med	SFV	verka	för	att	närom-
rådet	inte	förändras	på	sådant	sätt	att	förståelsen	för	fy-
rens	historiska	sammanhang	och	strategiska	läge	mins-
kar.		Den	konstgjorda	ön,	som	fyren	står	på,	ska	håll	as	fri	
från	vegetation.	
Fyren	har	ett	symbolvärde	och	utgör	en	viktig	siluett	

för	 såväl	 sjöfarten	 som	Vanäs	udde.	 Förändringar	 som	
verkar	förminskande	eller	visuellt	påverkar	den	historis-
ka	upplevelsen	och	blickfånget	mot	fyren	ska	undvikas	
och	fyrens	siluett	värnas.	
Om	behov	av	nya	 anläggningar/byggnader	uppkom-

mer	inom	fyrens	närområde	är	det	viktigt	att	relationen	
mellan	 Vättern,	 Göta	 kanal	 och	 fyren	 fortsatt	 tydligt	
framträder.	

Användning och tillgänglighet
Fyren	utgör	inget	uttalat	besöksmål	men	den	utvändiga	
miljön	ska	vara	tillgänglig	för	allmänhet	en	och	utgöra	en	
plats	där	historien	lyfts	fram	och	tydliggörs.	
Den	fysiska	tillgängligheten	får	emellertid	inte	inverka	

negativt	på	 fyrens	 kulturhistoriska	 värden	utan	under-
ordnas	dessa.	Ett	sätt	att	öka	tillgängligheten	för	alla	är	
att	ha	en	tydlig	och	rätt	placerad	skyltning	om	platsens	
och	fyrens	historia.	Målet	är	att	tillföra	en	informations-
skylt	 om	Vanäs	 fyr.	 Skylten	 bör	 placeras	 så	 att	 den	 är	
åtkomlig	även	för	personer	med	funktionsnedsättning.	
Fyren,	som	står	på	en	ö	vid	strandkanten,	nås	via	en	

landgång	av	trä.	Risken	för	personskador	i	den	yttre	mil-
jön	bedöms	som	låg	men	det	kan	t	ex	förekomma	halk-
risk	på	landgången	och	på	sikt	kan	landgången	komplett-
eras	med	ett	räcke	enligt	äldre	förlaga.	
Målet	är	inte	att	fyrens	inre	ska	vara	öppet	för	besöka-

re	eftersom	besök	i	fyren	kan	innebära	en	säkerhetsrisk	
för	 allmänheten.	Vanäs	 fyr	tillhör	 inte	de	 s	 k	 visnings-
fyrar	som	Sjöfartsverket	har	säkrat	för	allmänna	besök.	
Däremot	är	det	ett	mål	att	fyr	en,	under	ordnade	former,	
ska	 hållas	 öppen	 för	 visning	 årligen	 i	 samband	med	 t	
ex	 internationella	 fyrd	agen	 genom	 samverkan	 mellan	
Sjöfartsverket	och	ideella	kraft	er.	

Skötsel, vård och underhåll
Fyren	ska	vårdas	och	underhållas	så	att	dess	kulturhistor-
iska	värden	bevaras	och	stärks.	
Byggnaden	ska	 löpande	hållas	under	uppsikt	för	nya	

skador	och	förändringar	som	uppstår	för	att	möjliggöra	
underhållsinsatser	 i	 god	 tid.	 Bristande	 underhåll	 kan	
leda	till	omfattande	skador	och	risk	för	att	kulturhistor-
iska	värden	går	 förlorade.	Underhållsarbeten	ska	plan-
eras	väl	och	i	första	hand	ha	ett	förebyggande	syfte,	vilk-
et	förutsätter	regelbundna	besiktningar	och	god	tillsyn	
för	 tidig	 upptäckt	 av	 brister	 och	 skador.	 Sjöfartsverket		
ska	även	verka	för	att	det	finns	en	lokal	tillsyningsman.	
Alla	 som	 arbetar	med	 underhåll	 och	 skötsel	 ska	 ha	

god	 kunskap	 i	 äldre	 byggnadstekniker	 och	 hantverk	
samt	kännedom	om	anläggningens	kulturhistoriska	vär-
de,	gällande	skyddsbestämmelser	samt	om	föreliggande	
mål	för	fyren.
Alla	 åtgärder	 ska	 ske	på	byggnadens	villkor	med	 för	

byggnaden	traditionella	metoder	och	material.	Felaktiga	
material	 och	 metoder,	 som	 exempelvis	 cementhaltiga	
puts-	och	fogbruk	eller	fel	färgtyp	kan	orsaka	bestående	
skador.	

Miljö
Sjöfartsverkets	övergripande	miljömål	 innebär	att	man	
ska	 ha	 en	 ”Miljöeffektiv verksamhet som minskar mil-
jöbelastningen genom vår egen påverkan och incita-
ment för sjöfarten” till	år	2027.	Miljömålen	innebär	bl	a	
minsk	ade	koldioxidutsläpp	och	minskad	energiförbruk-
ning	men	även	att	minst	50%	av	alla	upphandlingar	och	
avtal	ska	innehålla	miljökrav.	
Detta	 kan	 i	 sin	 tur	 innebära	 användandet	 av	 miljö-

anpassade	material	 och	produkter	 i	 den	mån	det	 inte	
strider	mot	 skyddsbestämmelserna	 i	 byggnadsminnes-
förklaringen.	
Mål	 för	 underhåll	 och	 renovering	 av	 Vanäs	 fyr	 ska	

även	 ligga	 i	 linje	 med	 skyddsbestämmelserna,	 vilket	
innebär	användandet	av	traditionella	och	tekniskt	kom-
patibla	material.	Detta	kan	samtidigt	innebära	en	miljö-
belastning	i	vissa	fall.	Material	av	sådan	art,	t	ex	blyplåt,	
blymönja	etc.	ska	enbart	användas	då	det	av	kulturhis-
toriska	skäl	inte	finns	lämpliga	alternativ.	

Risk- och sårbarhetsanalys
Det	 största	 hotet	mot	 fyrbyggnaden	 är	 skador	 vållade	
av	 brand,	 klimat	 eller	 skadegörelse.	 Det	 är	 därför	 av	
stor	 vikt	 att	det	bl	 a	finns	brandutrustning	 i	 fyren	och	
att	elinstallationer	är	i	gott	skick.	Elkraftsbesiktning	görs	
vart	 4e	 år.	Målet	 är	 att	öka	brandsäkerheten,	 t	 ex	 ge-
nom	 brandsläckningsutrustning	 och	 på	 sikt	 bör	 man	
utreda	 behov	 och	möjligheter	 av	 ett	 brandlarm	 kopp-
lat	 till	 räddningstjänsten	 på	 grund	 av	 fyrens	 avlägsna	
placering.	Det	 bör	 också	 föras	 en	 löpande	dialog	med	
Räddningstjänsten	 i	Karlsborg,	 så	att	brandpersonal	är	
informerade	om	fyrens	kulturhistoriska	värden	och	vik-
ten	av	att	rädda	byggnad	en	vid	eventuell	brand.	
Det	 utsatta	 läget	 innebär	 också	 en	 hård	 belastning	

med	 tanke	på	väder	och	vind.	Detta	kan	 i	 sin	 tur	 leda	
till	 skador	 på	 byggnaden	 men	 också	 problem	 med	
svampangrepp,	mögel	och	fukt.	Det	finns	en	historik	av	
hussvampsangrepp	 och	 fyren	 bör	 därför	 hållas	 under	
särskilt	 uppsikt	 vad	 gäller	 eventuellt	 återkommande	
svampangrepp.	
Vidare	 ska	 skadegörelse	 förhindras	 så	 långt	möjligt,	

men	detta	har	 inte	bedömts	 som	något	 stort	problem	
för	Vanäs	fyr.	
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7. Särskilda vårdkrav

Förutsättningar
Vanäs	fyr	är	ett	statligt	byggnadsminne	som	omfattas	av	
skyddsbestämmelser,	vars	syfte	är	att	säkerställa	kultur-
historiska	värden	och	ge	förutsättningarna	för	drift	och	
skötsel	av	byggnaden.	De	anger	att	byggnadsminnet	inte	
får	förändras	och	att	fyren	skall	underhållas	och	vårdas	
på	ett	varsamt	sätt.	
Vid	 såväl	 större	 ombyggnader	 som	det	 löpande	 un-

derhållet	 ska	 kunskap	 om	 fyren	 och	 dess	 kulturhisto-
riska	värde	utgöra	grunden.	Detta	görs	bl	a	genom	att	
använda	för	byggnaden	typiska	och/eller	väl	beprövade	
material	samt	att	visa	stor	omsorg	om	detaljer.	
Fyrens	 läge	utgör	en	särskilt	utsatt	miljö	med	hårda	

klimatpåfrestningar,	 vilket	 kan	 innebära	 tätare	 under-
hållsintervaller	än	normalt.	Risken	för	förfall	är	stor	om	
brister	i	underhållet	uppstår.	Sjöfartsverket	har	tillsyn	av	
fyren	en	gång	per	år	samt	gör	en	mer	omfattande	be-
siktning	vart	4e	år.
Utgångspunkten	vid	alla	arbeten	och	underhåll	 skall	

vara	att:	
• Utföra	 löpande	 besiktningar	 och	 kontinuerligt	 un-

derhåll	för	att	säkerställa	ett	långsiktigt	bevarande.	

• Alla	arbeten	ska	utföras	med	hög	kvalitet	och	med	
respekt	 för	 byggnadens	 ålder,	 värde	 och	 original-
material.	

• Alla	 arbeten	 ska	 utföras	 av	 entreprenör	 med	 rätt	
kompetens	och	 erfarenhet	 av	 liknande	byggnader	
och/eller	arbetsmoment.	

• Äldre	fyrteknik	och	inventarier	ska	bevaras	på	plats.	
• Alla	åtgärder	och	ändringar	ska	dokumenteras.	

Krav på tillstånd 
Vid	 åtgärder	 som	 strider	mot	 gällande	 skyddsbestäm-
melser	skall	tillstånd	sökas	från	Riksantikvarieämbetet,	
se	 även	 under	 Lagar	 och	 regler,	 kapitel	 4,	 sid	 12.	
Generellt	är	alla	ingrepp	och	ändringar	tillståndspliktigt.
Vid	 tillståndspliktiga	 åtgärder	 och	 åtgärder	 som	 på-

verk	ar	det	kulturhistoriska	värdet	skall	alltid	byggnads-
antikvarie	anlitas	som	antikvarisk	medverkande	samt	för	
rådgivning,	konsekvensbedömning	och	dokumentation.	
Verksamhetsrelaterade	 ändringar	 såsom	 t	 ex	 tekniska	
förändringar	måste	vara	väl	underbyggda	och	dess	kon-
sekvenser	grundligt	analyserade	ur	både	kulturhistorisk	

Den invändiga trätrappan i Vanäs fyr. 
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och	teknisk	aspekt	för	att	minimera	negativ	påverkan	på	
byggnadsminnet.	
Gällande	princip	bör	 vara	att	 i	 första	hand	 renovera	

framför	utbyte	av	äldre	material	eller	detaljer.	Vid	repa-
rationer	eller	utbyte	skall	renoveringen	ske	med	materi-
al	anpassade	till	byggnad	ens	egenart,	dvs	val	av	material	
bör	i	första	hand	ligga	så	nära	ursprunget	som	möjligt.	
Om	detta	inte	är	möjligt	ska	en	kulturhistorisk	utredning	
utröna	val	av	lämpliga	material	och	utförande.	
Utgångspunkten	bör	t	ex	vara	traditionella	färgsystem	

såsom	linoljefärg.	Att	frångå	traditionella	färgsystem	är	
tillståndspliktigt	 pga	 skyddsbestämmelsernas	 utform-
ning.

Riktlinjer för stomme och exteriör
Exteriören	 ingår	 i	 sin	 helhet	 i	 byggnadsminnesförkla-
ringen	och	ska	bevaras	samt	hanteras	varsamt.	Följande	
detaljer/material	i	exteriören	skall	bevaras:	
• Grundläggning	av	natursten	och	kalkstenssockel.	
• Entrédörr	med	skärmtak	i	plåt.
• Stuprör	med	skarprörsböj.	
• Brädlucka	till	fyraltan.	
• Smideskonsoler	 och	 tvärstag	 liksom	 räcke	 till	 fyr-

altan.	
• Lanternin	i	stål	och	koppartak	med	kopparkula.	

Följande	karaktär	i	exteriören	skall	bevaras	(dvs	inte	det	
fysiska	materialet):	
• Locklistpanel.	
• Gångbrädor	på	fyraltan	i	trä.	
• Glasrutor	till	lanternin	(idag	polykarbonat).	
• Landgången.	

Grundläggning och stomme
Grundläggningen	 bör	 fortsatt	 utgöras	 av	 naturstens-
block.	
Stommen	skall	bevaras	och	hanteras	varsamt.	Vid	ev	

utbyte	av	skadade	delar	skall	de	ersättas	med	material	
och	i	dimensioner	lika	befintligt.	

Sockel
Kalkstenssockel	 ska	 bevaras,	 hållas	 under	 uppsikt	 och	
vid	behov	foglagas	med	hydrauliskt	kalkbruk.	Sockeln	är	
idag	målad	i	grått.	Vid	en	framtida	renovering	bör	man	
blästra	bort	färgskikten	och	återställa	den	naturliga	kalk-
stenen.	

Utvändig trappa
Trappsteget	 i	 granit	 vid	 entrédörren	 ska	 underhållas	
regelbundet	 genom	bl	 a	 rengöring	med	milda	 rengör-
ninsgsmedel	eller	särskilda	medel	anpassade	för	sten.	

Fasader
Fyren	har	 idag	 ingen	bevarad	utvändig	panel.	 Panelen	
är	från	renoveringen	1999.	Vid	byte	skall	ny	panel	vara	
hyvlad	och	i	dimensioner	lika	befintlig.	Nuvarande	raka	
locklister	bör	vid	en	framtida	renovering	ersättas	mot	en	
profilerad.	Val	av	modell	enligt	separat	utredning.
Fasadpanel	skall	målas	med	traditionell	linoljefärg	i	vit	

kulör.	

Entrédörr och lucka till fyraltan
Entrédörren,	en	bräddörr,	är	äldre,	men	med	tanke	på	
byggnadens	utsatta	läge	troligen	 inte	original	 i	sin	hel-
het.	Beslagningen	i	form	av	bandgångjärn	är	dock	trol-
igen	 ursprunglig	 medan	 vissa	 brädor	 kan	 ha	 bytts	 ut.	
Brädluckan	till	fyraltanen	är	sannolikt	samtida	som	en-
trédörren.	
Dörr	och	lucka	ska	bevaras	och	underhållas	varsamt.	

Rötskadade	delar	ska	i	första	hand	lagas	framför	utbyte	
av	hela	dörren/luckan.	Lagningar	skall	ske	med	tätvuxet	
kärnvirke	av	furu.	Om	ett	utbyte	skulle	krävas	skall	nya	
snickerier	liksom	beslag	tillverkas	lika	befintliga.	
Överljusfönstret	ovanför	entrén	är	original	men	igen-

satt	med	en	plåt.	På	sikt	bör	karm	och	båge	renoveras	
samt	kompletteras	med	kultur-	eller	munblåst	glas.	

Smäckert stuprör med skarprörsböj. 
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Skärmtaket	ovanför	entrén	har	vid	något	tillfälle	gjorts	
om.	Nuvarande	 skärmtak	 är	 sannolikt	 från	 1930-	 eller	
1940-talet	och	har	ett	kulturhistoriskt	värde	i	sig	som	en	
del	i	fyrens	historia.	Vid	en	framtida	förändring	får	man	
utreda	separat	om	man	skall	bibehålla	nuvarande	utse-
ende	 eller	 återgå	 till	 det	 ursprungliga	 utseendet	 med	
sadeltak.	
Snickerierna	 skall	målas	med	 traditionell	 linoljefärg.	

Kulören	på	fyren	har	sannolikt	alltid	varit	vit,	entrédörr-
en	som	idag	är	målad	i	svart	kan	dock	också	varit	vit	ur-
sprungligen.	Detta	bör	utredas	i	samband	med	ommål-
ning.	

Fyraltan
Vid	byte	av	rötskadade	gångbrädor	ska	de	ersättas	mot	
kärnfuru	i	dimensioner	lika	befintligt.	Brädorna	behand-
las	med	vit	linoljefärg.	
Smide, se nedan. 

Smide, stål och järn 
Järndetaljer,	 såsom	 räcke	 och	 tvärstag	 till	 fyraltanen	
samt	 lanterninen,	 ska	 bevaras	 och	 med	 regelbundna	
intervaller	 underhållas	 genom	 skrapning	 och	 målning	

med	ett	 linoljebaserat	 rostskyddssystem	 i	kombination	
med	traditionell	 linoljefärg	 i	 svart	kulör.	 I	vissa	 fall	kan	
blymönja	vara	motiverat	av	historiska	och	tekniska	skäl.	
Beslag	justeras	och	smörjs	regelbundet.	Om	det	före-

kommer	skador	eller	rostangrepp	skall	materialet	i	för-
sta	hand	repareras	framför	utbyte.	I	andra	hand	utbytas	
till	lika	befintligt.		

Tak
Koppartaket	med	kopparkulan	ska	bevaras	och	besiktas	
kontinuerligt	samt	justeras	vid	behov.	
Vid	lagning	byts	skadad	plåt	ut	mot	ny	kopparplåt.	Vid	

komplett	byte	av	plåt	ska	ny	kopparplåt	väljas.	

Avvattning
Det	lilla	stupröret	med	skarprörsvinkel	vid	sidan	om	en-
trédörren	ska	bevaras.	Vid	förekomst	av	genomrostade	
delar	 och	 då	 det	 inte	 längre	 bedöms	 som	möjligt	 att	
renovera	och	laga	ska	det	utbytas	mot	stuprör	i	modell	
och	dimension	lika	befintligt.	
Stuprör	 (så	 väl	 befintligt	 som	 ev	 framtida	 nytt)	 ska	

platsmålas	och	penselstrykas	med	linoljefärg	i	vit	kulör.

Entréparti, dock med förändrat skärmtak. Stående locklistpanel med markerade knutbrädor. 
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Landgång och plattform
Till	fyren	hör	en	landgång	i	trä	från	1983.	Vid	framtida	
utbyte	ska	den	ersättas	av	en	tradition	ell	modell	bestå-
ende	 av	 timmerstockar	 i	 furu	 placerade	 på	 stenkistor	
och	en	landgång	av	furubräd	or.	Gångbrädor	behandlas	
med	t	ex	roslagsmahogny.	
Runt	fyren	finns	en	gjuten	plattform	i	betong.	Denna	

bör	underhållas	med	ny	betong	om	skador	uppstår.	

Riktlinjer för interiör
Invändigt	 är	 fyren	 generellt	 välbevarad	men	 det	 före-
kommer	en	del	material	så	som	t	ex	golvbrädor,	panel-
brädor	och	enstaka	 trappsteg	 som	bytts	ut	 i	 samband	
med	tidigare	renoveringar.	Förutom	senare	utbytt	mate-
rial	bedöms	interiören	som	mycket	välbevarad	och	där-
med	känslig	för	förändringar.	
Interiören	ingår	i	sin	helhet	i	byggnadsminnesförklar-

ingen	och	ska	bevaras	samt	hanteras	varsamt.	Följande	
detaljer/material	i	interiören	skall	bevaras:	
• Stomme	med	stolpkonstruktion,	liggande	panel	och	

bjälklag.
• Ursprungliga	golvbrädor.	
• Spiraltrappan	i	trä.
• Rumsdispositionen	 med	 det	 öppna	 entrérummet	

och	det	mindre	utrymmet	i	lanterninen.	
• Fyrteknik	 såsom	 linsapparaten	 i	 lanterninen	 skall	

bevaras	i	fyren.	
• Omålade	delar	i	fyrens	inre	får	inte	målas	och	äldre	

signaturer	skall	bevaras	och	hanteras	varsamt.	

Golv 
Golvbrädorna	är	dels	äldre	och	dels	 från	renoveringen	
1999.	Alla	äldre	golvbrädor	skall	hanteras	varsamt.	
Befintliga	golv	är	obehandlade.	Brädgolv	skall	rengör-

as	och	underhållas	löpande	med	t	ex	golvsåpa	så	att	yt-
skikten	inte	bryts	ned	och	skadas.	

Snickerier och trappa
Invändiga	snickerier	är	få	och	utgörs	egentligen	enbart	
av	entrédörren	och	luckan	till	fyraltanen,	se	under	exter-
iör	ovan.	Entrédörren	har	en	invändig	omfattning	av	trä	
som	ska	bevaras.	
Den	 invändiga	spiraltrappan	ska	bevaras	 i	 sin	helhet	

och	underhållas	löpande	genom	rengöring	samt	kontroll	
av	ev	rötskadade	delar.	Infästningspunkter	skall	kontrol-
leras	 särskilt.	 Eventuella	 skador	 skall	 repareras	 med	
material	kvalitet	och	utförande	lika	berörd	byggnadsde-
talj.	

Väggar och innertak
Äldre	 delar	 av	 den	 liggande	 invändiga	 panelen	 ut-
gör	 en	del	 av	 stommen	och	 ska	 bevar	as.	 Vid	 framtida	

renovering	 kan	 utbytta	 delar,	 behandlade	 med	 miljö-
ovänlig	 träskyddsimpregnering	byt	as	ut	mot	nytt	virke	
av	tätvuxen	furu	i	dimensioner	lika	befintligt.	

Invändiga ytskikt - färgsättning och färgsystem
Fyren	är	till	största	del	omålad	invändigt	och	ska	i	fram-
tiden	inte	målas.	
Den	 övre	 delen	 av	 fyren,	 övre	 trappstegen	 och	 lan-

terninen	är	dock	målat	i	en	grå	(S	6000-N)	och	en	svart	
kulör	(S	8500-N).	All	målning	av	fyren	ska	ske	med	tradi-
tionell	linoljefärg.	

Fast inredning & inventarier
Utöver	linsapparaten	i	lanterninen	finns	det	endast	lite	
lös	 inredning,	bl	a	en	bordskiva	som	f	d	tillsyningsman	
Hälldén	beordrades	att	montera	efter	en	visitation	gjord	
av	Lotskapten	Sparre	1901.	Övrig	utrustning	som	finns	
är	ditsatt	senare	 för	att	visa	på	hur	 fyren	har	använts.	
Det	finns	ett	stort	värde	i	möjligheterna	att	kunna	visa	
hur	det	sett	ut	och	hur	det	gått	till	vid	skötsel	av	fyren,	
men	dessa	detaljer	har	ingen	historisk	koppling	till	just	
Vanäs.	Det	finns	bl	a	en	gastub	samt	också	en	ställning	
där	på	vilken	AGA-klippen	tidigare	varit	monterad.

Uppsikt på ev svampangrepp
Det	 har	 tidigare	 förekommit	 angrepp	 av	 hussvamp	 i	
fyrtornet,	 vilken	 sanerades	 1999.	Miljön	 är	 fuktig	 och	
utsatt	varför	det	kan	finnas	en	risk	för	att	hussvampen	
återkommer.	Fyren	bör	hållas	under	uppsikt	för	eventu-
ella	svampangrepp.	Det	är	också	av	stor	vikt	att	det	finns	
bra	ventilation	i	fyren.	Det	förekommer	igensatta	ventil-
er,	dessa	bör	återöppnas	för	bättre	cirkulation.	Det	finns	
ett	nedmonterat	ventilationsgaller	 i	 järn	som	visar	hur	
de	har	sett	ut	(lamellgaller	med	dimension	ca	200x200	
mm).	

Entrérummet i fyren. 
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8. Kortfattad fyrhistorik

Både	 fiskare	 och	 sjöfarare	 har	 alltsedan	 långliga	 tider	
haft	behov	av	eldar	för	att	vägleda	sig	till	sjöss.	Steget	
från	de	tidigaste	eldarna	till	de	verkliga	fyrarna	är	oänd-
ligt	stort.	Texten	är	upprättad	av	Statens	fastighetsverk.	

De första fyrarna
De	 första	 reguljära	 fyrarna	 uppfördes	 i	 Medelhavs-
området	beroende	på	de	tidiga	högkulturernas	omfat-
tande	sjöfart.	Den	äldsta	fyren	finns	omnämnd	redan	på	
600-talet	f.Kr.

Den	 mest	 kända	 fyren	 från	 forntiden,	 fyren	 Pharos	
utanför	Alexandria,	uppfördes	omkring	300	f.Kr.	Fyrtorn-
et,	som	räknades	som	ett	av	antikens	sju	underverk,	var	
i	 bruk	under	 tusen	år.	 I	 Pharos,	 liksom	 i	 alla	 romerska	
fyrar,	eldade	man	med	ved,	kol	eller	fjärrbloss	 i	öppna	
fyrgrytor	eller	på	spishällar.	Det	dröjde	fram	till	mitten	
av	1400-talet	innan	det	var	möjligt	att	sätta	en	glaskupa,	
en	 s.k.	 lanternin,	över	 fyrljuset.	 Lanterninen	var	 inled-
ningsvis	gjord	av	små	glasbitar	innefattade	i	bly.	Under	
1500-1700-talen,	när	 tekniken	att	glasa	 större	ytor	ut-
vecklats,	infördes	glaslyktor	vid	åtskilliga	fyrar.	Lysämnet	
var	då	vanligen	olja	eller	kol.

Fyren Pharos utanför Alexandria. Bild ur ”Den stora bok-
en om fyrar” (något beskuren).

Mot	 slutet	 av	 romartiden,	 ungefär	 400	 e.	 Kr.,	 släcktes	
fyrarna	 (vissa	 fyrar	 raserades)	 i	 Medelhavsområdet.	
Tid	en	fram	till	1100-talet	dominerades	av	krig	och	folk-
vandringar.	 På	 1200-talet	 uppstod	 på	 nytt	 intresse	 för	
fyrväsendet,	denna	gång	i	Danmark.	För	att	underlätta	
genomseglingen	 av	 Öresund	 uppförde	 Valdemar	 II	 på	
begäran	 från	 Lübeck	 en	 fyrbåk	 vid	 Falsterbo	 år	 (1202	
-1220).	Utbyggnaden	av	fyrarna	vid	Kullen,	Anholt	och	
Skagen	skapade	den	första	fyrbelysta	farleden.

Öppen låga
En	 av	 de	 fyrtyper	 som	 användes	 var	 den	 så	 kallade	

vippfyren.	Den	kunde	konstrueras	för	en	lyshöjd	på	upp-
emot	10	meter.	Konstruktionen	medgav	att	man	kunde	
röra	fyrljuset	(vippa	armen)	och	på	så	vis	utskilja	fyrljus-
et	från	fasta	sken	på	land.	Vippfyren	kom	att	användas	i	
Sverige	fram	till	slutet	av	1700-talet.	I	Skagen	återfinns	
än	idag	en	bevarad,	restaurerad	vippfyr	av	museal	kara-
ktär.

Den bevarade och restaurerade vippfyren i Skagen. 
Bilden, som beskurits, är skannad från ”Livet på 
Nidingen” 

Under	1600-1700-talen	fortsatte	utbyggnaden	av	fyr-
väsendet	 såväl	 i	 Sverige	 som	 utomlands.	 Uppförandet	
och	skötseln	av	fyrarna	lades	i	äldre	tid	ofta	ut	på	entre-
prenad	till	enskilda	personer,	vilka	i	gengäld	hade	rätt	att	
uppbära	avgift	från	förbipasserande	fartyg.
Under	denna	tid	hade	alla	 fyrar	samma	 ljuskaraktär.	

Det	 var	 först	under	 slutet	 av	1700-talet	och	början	av	
1800-talet	tekniska	hjälpmedel	kom	att	utvecklas,	som	
möjliggjorde	olika	fyrljuskaraktärer.
Den	vanligaste	fyrtypen	utgjordes	av	den	öppna	sten-

kolsfyren,	men	även	lampor	och	ljus	av	olika	slag	använ-
des.	Ljusen	var	då	inneslutna	i	lyktor	eller	lanternor	som	
skydd	för	vinden.	Lyktorna	brändes	med	tran	eller	med	
talgljus.
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Exempel på fyrpanna med öppen låga. Tecknat av 
Anders Polheimer. Bild ur ”Nidingen - Sveriges första fyr-
plats”.

Efterhand	började	man	använda	metallspeglar	för	att	
förstärka	ljusskenet.	Landsort	var	den	första	svenska	fyr,	
där	spegel	 installerades	 i	samband	med	fyrens	uppför-
ande	1669	 (träfyren	brann	ner	 1672).	 Svensken	 Johan	
Daniel	Braun	stod	bakom	konstruktionen,	som	han	pat-
enterade	1681.	
Konstruktionen	med	speglar	kom	att	utvecklas	under	

1700-talet,	så	att	man	med	spegeltekniken	även	kunde	
ändra	fyrljuskaraktären.	Carlstens	fyr	på	Marstrand	ut-
rustades	1781	med	en	rundgående	spegelapparat.	Den	
roterande	fyrapparaten,	konstruerad	av	Jonas	Norberg,	
var	utrustad	med	sex	speglar.	Ett	loddrivet	urverk	åstad-
kom	rotationen,	så	att	samma	fyrkaraktär	erhölls	hori-
sonten	runt;	rytmiska	växlingar	mellan	ljus	och	mörker.
Stenkol	användes	alltmer	både	 i	ombyggda	vedfyrar	

och	i	nya	fyrkonstruktioner	försedda	med	glaslanternin	
och	justerbara	luftkanaler,	som	skapade	drag	under	kol-
rosten	och	därmed	gav	en	rökfri,	vit,	kraftig	låga.	Denna	
nya	fyrtyp	utvecklades	främst	av	engelske	John	Smeaton,	
svenske	ingenjören	Anders	Polheimer	och	dansken	Poul	
Löwenörn	 under	 1700-talet	 och	 1800-talets	 början.	
Detta	var	ett	fyrljus	som	uppskattades	av	sjöfarare	fram-
för	nya	och	mer	sofistikerade	fyrlampsystem.
Oljefyrlamporna	genomgick	 ingen	nämnvärd	föränd-

ring	 från	antiken	 fram	till	 1700-talet.	De	bestod	av	en	
olje	behållare	och	en	 rund	 veke	och	 förbränningen	var	
ofta	ofullständig;	den	obrända,	förgasade	oljan	bildade	
sot	 och	 osade.	 1763	 började	man	 tillverka	 flata	 vekar	
och	 använda	 lampglas	 runt	 lågan,	 vilket	 gjorde	 olje-
gasens	 förbränning	 fullständigare	 och	 därmed	 ökade	
lågans	 lyskraft.	 Den	 schweiziske	 fysikern	 Aimé	 Argand	
uppfann	1782	en	lampa,	som	var	upp	till	tio	gånger	ljus-
starkare	än	tidigare	lampor.	Denna	lampa	vidareutveck-
lades	senare	av	olika	konstruktörer.
Den	så	kallades	argandska	lampan,	i	kombination	med	

slipade	paraboliska	 speglar,	uppsattes	 i	 Sverige	mellan	
1838-1872	 och	 användes	 ända	 in	 på	 1930-talet	 (den	
mindre	siderallampan	i	led-	och	hamnfyrar).

Linsapparaten
Linsapparaten	 av	 kristallglas	 var	 den	 fyrtekniska	 upp-
finning,	 som	 skulle	 komma	 att	 revolutionera	 fyrarna	
i	 världen.	 Fysikern	 och	 ingenjören	 Fresnel	 hade	 tidigt	
studerat	ljusets	brytning	i	linser	och	prismor.	Istället	för	
att	 centrera	 strålarna	 i	 en	 brännpunkt	 kunde	 en	 ljus-
källa	placerad	i	brännpunkten	sprida	ljuskällans	strålar.	
Genom	att	placera	flera	kristallglas	i	en	ring	kring	lågan	
kunde	 han	 få	 ljuset	 att	 spridas	 åt	 alla	 håll	 samtidigt.	
Dessutom	förstärktes	 ljusstyrkan	påtagligt.	Det	utveck-
lades	två	huvud	typer	av	linsapparater;	strålkastarlins	för	
rörligt	sken	och	trumlins	för	fast	sken.	Den	senare	linsen	
användes	 för	 fyrsken	med	karaktär;	det	vill	 säga	 ljuset	
tändes	och	släcktes	med	regelbundna	intervaller.	

Fresnels strålkastarlins (till vänster) och trumlins. Bilder 
ur ”Den stora boken om fyrar”.

Fyrljus med karaktär
Carl	Gustaf	von	Otters	persiennapparat	från	1875	möj-
liggjorde	 fyrljus	med	 karaktär	 i	 fyrar	med	 fast	 lins,	 då	
persiennerna	 fungerade	 på	 samma	 sätt	 som	 en	 klipp-
apparat.	
Ungefär	 samtidigt	 konstruerade	 G.W.	 Lyth	 en	 inter-

mittens	anordning,	 som	 bestod	 av	 en	 cylindrisk	 hylsa,	
som	med	jämna	mellanrum	sänktes	över	och	avskärma-
de	ljuskällan	(också	bara	i	fyrar	med	fast	lins).
En	 tredje	apparat,	 som	möjliggjorde	 fyrljus	med	ka-

raktär	 var	 rotatorn,	 konstruerad	 av	 ingenjör	 Lindberg	
på	Lotsstyrelsen.	Den	fungerade	både	för	fyrar	med	fast	
lins	och	fyrar	med	rörlig	lins.
Man	började	skapa	olika	fyrkaraktärer	genom	att	välja	

olika	 tidsintervaller	mellan	 blänkarna.	Man	 utnyttjade	
också	 färgat	 glas;	 rött	 och	 grönt	 och	 använde	 det	 till-
sammans	med	ofärgat	 glas	 (vitt	 sken).	Genom	att	öka	
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omloppshastigheten	 hos	 fyrapparaten	 kunde	 än	 fler	
karaktärer	skapas.	De	vanligaste	grundkaraktärerna	var	
fast sken, klippsken, blixtsken, snabblixtsken, blänksken 
och	intermittent	sken.

Lyths intermittentanordning. Bild ur ”Fyrar och fyrfolk - 
50 år svensk fyrhistoria”.

Växande sjöfart
På	grund	av	allt	större	(och	snabbare)	fartyg	och	växan-
de	sjöfart	ökade	behovet	av	fyrar.	Fyrarna	delas	in	i	olika	
kategorier;	angöringsfyrar	(kust-),	ledfyrar	(ens-	och	sek-
torfyrar)	och	varningsfyrar.	Till	fyrarna	räknas	också	lys-
bojar,	lysprickar	och	fyrskepp.	Många	fyrskepp	låg	långt	
ut	från	land	och	hade	till	uppgift	att	hjälpa	sjöfarten	att	
navigera	 rätt	ute	till	havs.	De	var	ofta	 rödmålade	med	
fyrstationens	namn	i	vitt	på	både	styrbords	och	babords	
sida	(exempelvis	Fladen	i	Kattegatt	1892	–	1969).	Dessa	
fyrskepp	ersattes	sedermera,	där	så	var	möjligt	(annars	
boj)	med	en	fast	fyr	–	en	så	kallad	kassunfyr.

Oljelampan utvecklas
Undan	 för	 undan	 utvecklades	 under	 1800-talet	 olika	
typer	av	oljelampor.	Både	animaliska	och	vegetabiliska	
oljor	 användes	 som	 lysämne	 fram	till	 1800-talets	 slut.	

Några	 av	 de	 vanligast	 förekommande	 oljorna	 var	 sill-
tran,	hampolja	och	rovolja.	 I	och	med	att	lamptyperna	
förbättrades,	kunde	en	övergång	till	fotogen	ske	under	
senare	delen	av	1800-talet.	Lyth	konstruerade	en	brän-
nare	för	fotogen,	som	gav	betydligt	ljusstarkare	låga	till	
lägre	total	kostnad	(den	ryska	fotogenen	var	billig).
År	1900	användes	veklampor	i	landets	samtliga	angör-

ingsfyrar.
En	ytterligare	förbättring	utgjorde	införandet	av	foto-

genglödljus,	 som	 började	 användas	 i	 Frankrike	 1890-
1900.		Den	svenska	firman	Lux	utvecklade	tekniken.	De	
första	 Lux-lamporna	 började	 användas	 i	 Sverige	 1902.	
Tekniken	var	ett	stort	steg	framåt	i	utvecklingen	och	kom	
att	 användas	 ända	 fram	 till	 elektrifieringen	 av	 fyrarna	
från	och	med	1920-talet.

Modern fyrbelysning
Genombrottet	 för	 modern	 fyrbelysning	 kom	 sedan	
svenska	Lotsverket	påbörjat	 försöken	att	använda	ace-
tylen	som	bränsle	i	fyrarna.	Vid	1900-talets	början	upp-
fann	Gustaf	Dalén	för	företaget	AGA	klippapparaten	och	
tryckregulatorn,	som	reducerade	gasbehovet	med	mel-
lan	50	och	90	procent.	Därefter,	för	att	slippa	gasförbruk-
ning	dagtid,	uppfann	han	också	solventilen	1906.	Dalén	
vidareutvecklade	 också	 tekniken	 avseende	 glödgasljus	

Acetylenlågans ljusstyrka var mer än tillfredsställande. 
Bild ur ”Den stora boken om fyrar”.
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och	konstruerade	en	automatisk	glöd	strumpe	utbytare.	
Det	 fullbordade	 AGA-systemet	 gjorde	 det	 möjligt	 att	
bygga	 fyrar	 i	 princip	 var	 som	helst.	 En	 AGA-fyr	 kunde	
brinna	ett	helt	år	utan	tillsyn,	om	allt	fungerade.	Dalén	
fick	Nobelpriset	i	fysik	1912.	Den	sista	gasfyren	släcktes	
1992.
Under	1900-talet	elektrifierades	i	princip	samtliga	fyr-

ar	och	automatiserades.	Trots	minskad	lyskraft	drivs	fyr-
ar,	som	inte	har	tillgång	till	el,	av	solceller	och	vindkraft.

Signalsystem
Vid	mycket	kraftigt	dis	eller	dimma	–	”tjocka”	–	var	fyr-
ljuset	 verkningslöst	 som	 navigeringshjälp.	 Därför	 kom	
mistsignalsystem	 att	 inrättas	 på	 fyrarna.	 Nidingen	 var	
den	 första	 fyr	 (i	 världen)	 som	 försågs	med	 en	 perma-
nent/landfast	 mistsignalstation	 1766.	 Därefter	 dröjde	
det	till	mitten	av	1850-talet	(1844)	innan	fler	fyrar	utrust-
ades	med	mistsignalstationer,	men	redan	på	1870-talet	
fanns	det	33	stationer	 i	 landet.	Den	 första	 signalappa-
raten	var	en	klocka	eller	en	gonggong.	Vissa	fyrplatser	
användes	sig	av	framladdningskanoner.	Dessa	kom	snart	
att	bytas	mot	bakladdningskanoner.	Handluren	ersattes	
av	mistluren,	som	drevs	av	komprimerad	luft	(Vinga	på	
1870-talet).	Mistsirenen,	som	drevs	av	ånga	(1862	-)	ell-
er	komprimerad	luft,	var	samtida.	Diafonen,	som	i	prin-
cip	 liknar	 mistsirenen,	 utvecklades	 1903.	 Tyfonen,	 en	

svensk	uppfinning	från	1920,	som	också	drevs	av	ånga	
eller	komprimerad	 luft,	var	en	efterföljare	 liksom	nau-
tofonen,	som	drevs	med	elektricitet	(elektrisk	luftmem-
bransändare).	Knall-signaleringen	(elektrisk)	kan	kanske	
anses	vara	en	efterföljare	till	kanonerna.	
	Då	luftburna	ljudvågor	innebar	vissa	problem	avseen-

de	säkerställd	funktion	utvecklades	undervattens-signa-
leringen;	först	med	hjälp	av	undervattensklocka,	senare	
med	 hjälp	 av	 elektriska	 membransändare.	 Teknik	en	
utvecklades	 vidare	 genom	 radiopejlstationer,	 radio-
kompasser	 och	 radiofyrar	 (bland	 annat	 på	 fyrskepp	et	
Fladen)	och	blev	verktyg	i	en	allt	säkrare	navigering	för	
sjöfarten.	På	1920-talet	fanns	i	Sverige	4	radiopejlstation-
er	och	93	mistsignalstationer.
Under	åren	har	radarnavigeringen	minskat	fyrljusets	

betydelse.	Identifieringen	av	fyrläget	underlättas	genom	
tillkomsten	av	radarfyrar;	så	kallade	raconer,	som	från	ra-
darekot	ger	en	igenkänningssignal.	Positionsbestämning	
görs	 numera	med	 stor	 säkerhet	 genom	 satellitnavige-
ring;	GPS	och	DPS	(Differential	GPS).	

Fyrar med symbolvärde
Fyren	har	förlorat	det	mesta	av	sin	betydelse.	Det	ligger	
dock	en	stor	symbolisk	kraft	 i	 fyrbegreppet.	Fyren	står	
för	trygghet	och	vägledning.	De	bottenfasta	utsjöfyrarna	
kan	komma	att	behålla	sin	betydelse	som	identifierings-
objekt.	Däremot	kommer	raconer	fortfarande	att	behöv-
as,	 inte	minst	 som	 referenspunkter	 för	 fartygens	elek-
troniska	kartor,	som	kommer	att	ersätta	dagens	sjökort.	

Tyfon (uppe till vänster). bild ur ”Den stora boken om 
fyrar”. Ljuddiagram utvisande olika signalers räckvidd 
(nere till vänster), bild ur ”Den stora boken om fyrar”. 
Nidingens fyrplats med sin lätt igenkännbara siluett av 
den nya fyren och tvillingfyrarna. Foto från 2005. kom-
munantikvarien, Kungsbacka gm. Christina Svantesson 
(ovan).
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9. Historik och åtgärdshistorik 
Nuvarande	 fyr	 på	 Vanäs	 udde	 i	 Karlsborg	 uppfördes	
1892	och	ersatte	då	en	fyr	från	1864.	

Den äldsta fyren på Vanäs udde
Den	 första	 fyren	 uppfördes	 på	 den	 norra	 delen	 av	
Paviljong	udden	och	var	byggd	på	land.	Fyrtornet	utgjor-
des	av	en	kvadratisk	sockel	med	ett	torn	som	smalnade	
av	 i	 toppen	 och	 kröntes	 av	 en	 lanternin.	 Tälttaket	 var	
sannolikt	 plåttäckt	med	 en	 knopp	 i	 toppen.	 Fyrtornet	
var	 panelat	 med	 en	 lock	panel	 med	 en	 kraftig	 gördel-
gesims	mellan	den	kvadratiska	sockeln	och	det	konfor-
made	torn	et.	Det	är	oklart	hur	 fyrens	 inre	såg	ut	men	
på	äldre	foton	syns	en	lucka	i	panelen	och	troligen	fanns	
det	en	stege	eller	trappa	invändigt.	Fyrapparaten	bestod	
troligen	av	en	parabolisk	spegelapparat	med	oljelampa	
för	rovolja	och	visade	fast	sken. Det	finns	 inga	spår	på	
platsen	idag	men	utmed	vandringsstigen	finns	en	skylt	
som	markerar	läget.
Syftet	med	den	fyren	var	att	vägleda	malmtransport-

erna,	 som	 påbörjades	 1862	 från	 Zinkgruvan	 i	 norra	
Vättern	till	Göta	Kanals	inlopp	vid	Karlsborg	och	vidare	
mot	Göteborg.	Placeringen	gjorde,	att	fyren	bara	syntes	
från	norr	och	nordost.	För	trafiken	på	Göta	Kanal	fanns	
redan	1852	fyren	på	Fjuk.	Eftersom	ångbåtstrafiken	till	
städerna	Hjo,	 Jönköping,	Gränna	och	Vadstena	 stadigt	
ökade	under	senare	hälften	av	1800-talet,	framkom	öns-
kemål	om	en	bättre	placerad	fyr	på	Vanäs	udde.	Det	togs	
beslut	om	att	låta	ersätta	fyren	med	ett	nytt	fyrtorn	vid	
nuvarande	plats,	där	fyrljuset	var	synligt	i	alla	riktningar.

Fotografi från tidigt 1900-tal över Vanäs fyr. Källa: Digitalt museum. 

Fotografi över den första fyren vid Paviljongudden på 
Vanäs udde, från tidigt 1900-tal. Källa: Digitalt museum. 
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Nuvarande fyr byggs
Den	nya	 fyren	på	Vanäs	udde	stod	klar	1892	och	upp-
fördes	även	den	i	trä	med	liknande	form	som	sin	före-
gångare.	Den	nya	 fyren	är	11,6	meter	hög	och	fick	en	
åttakantig,	helt	konisk	form	och	placerades	på	ett	grund	
som	sannolikt	fylldes	ut	till	en	konstgjord	ö.	Landgången		
lär	enligt	uppgifter	tillkommit	1911.	
Fyren	 är	 uppförd	med	 en	 stolpkonstruktion	 av	 tim-

mer,	liggande	spontat	virke	och	klädd	med	stående	pa-
nel	utvändigt	och	liggande	panel	invändigt.	Fyrens	inre	
utgörs	nästan	i	sin	helhet	av	trätrappan	som	leder	upp	
till	lanterninen.	Lanterninen	består	av	stål	och	glas	med	
kopparklätt	tak.	
Det	finns	 inga	uppgifter	om	vem	som	ursprungligen	

byggde	fyr	en,	men	1901	finns	det	dokumentation	som	
visar	 att	 den	 övertogs	 av	 Kungliga	 Lotsstyrelsen.	 Det	
finns	inte	heller	några	originalritningar	återfunna.	
Modellen	 på	 fyrtornet	 är	 samma	 som	 förekommer	

på	 flera	 platser	 i	 framför	 allt	 Vänern	 och	 Vättern	 -	 en	
modell	som	utvecklades	under	1850-talet	och	som	blev	
föregångare	 till	 de	 s	 k	 Heidenstamare	 i	 gjutjärn	 som	
kom	under	senare	delen	av	1800-talet.	Se	vid	are	under		
”Liknande	fyrar”,	kapitel	11,	sid	51.

Vykort över första fyren vid Vanäs udde. Det är oklart när fyren revs, men den stod kvar en bit in på 1900-talet. 

T.h. Fotografi från 1920-talet över den nya fyren. Här 
syns att landgången hade ett räcke och att tillträdet till 
fyren begränsades av ett stort staket med grind. Källa: 
Sjöfartsverket
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Fyrteknik
I	 fyren	 installerades	 1892	 en	 dioptrisk	 trumlins	 av	 6e	
ordningen.	Linsapparaten	hade	3	fack	à	90°	samt	1	öpp-
et	fack	à	90°.	 I	apparaten	satt	Lyths	fotogenlampa	och	
Lindbergs	rotator.	Ljusstyrkan	var	på	40	hefnerljus.	
Detta	innebar	att	linsen	hade	en	diameter	på	300	mm	

och	 att	 fyrljuset	 drevs	 av	 en	 fotogenlampa.	Modellen	
på	fotogenlampan	med	fotogenbehållare	var	vanligt	fö-
rekommande	vid	mindre	fyrar.	För	att	åstadkomma	ett	
blinkande	 ljus	monterades	 en	 rotator	 som	 av	 värmen	
från	fotogenlampan	drev	runt	skärmar	som	i	en	viss	takt	
skärmade	av	ljuset,	vilket	gjorde	att	det	upplevdes	som	
blinkande.	
Fyren	eldades	med	fotogen	fram	till	år	1921	då	den	

byggdes	 om	 för	 acetylengas	 (acetylenklipp).	 Lyths	 fo-
togenlampa	och	 rotatorn	byttes	ut	mot	en	AGA	klipp-
ljusapparat	(KMDA-130)	och	solventil.	
AGA-ljuset	 uppfanns	 av	 Gustaf	 Dalén	 och	 fick	 stor	

genomslagskraft	 inom	 fyrväsendet.	 Fyren	 visade	 blixt-
sken	med	 tre	 korta,	 tätt	 på	 varandra	 följande	 blänkar	
var	 9e	 sekund.	 Förändringen	 innebar	 att	 ljusstyrkan	 i	
fyr	en	ökade	med	200	hefnerljus	för	det	vita	 ljuset	och	
25	hef	nerljus	för	det	gröna.	Fyren	försågs	också	med	en	

solventil,	även	det	en	uppfinning	av	Dalén.	Solventil	en	
satt	monterad	på	taket	och	var	en	 ljuskänslig	gasventil	
som	automatiskt	reglerade	tändning	och	släckning,	vil-
ket	på	så	sätt	minskade	gasförbrukningen.	
När	 fyren	 drevs	 med	 fotogen	 var	 lågan	 skyddad	

bakom	glas	men	när	man	ersatte	 fotogenlampan	med	
AGA-klippen	var	man	tvungen	att	skydda	den	öppna	låg-
an	från	att	släckas.	Detta	gjorde	man	genom	att	stänga	
det	öppna	linsfacket	med	en	plåt.	Linsapparaten	försågs	
också	med	en	ventilerad	kopparhuv.	
AGA-klippen	 monterades	 ned	 1977	 och	 fyren	 elek-

trifierades.	 Linsapparaten	av	6e	ordningen	finns	 kvar	 i	
lanternin	en	men	själva	ljuskällan	är	idag	utbytt	mot	en	
glödlampa	(2x40W/10,3	volt)	med	elklipp	och	fotocell.	
Vid	elektrifieringen	grävdes	det	ned	en	kabel	från	sjuk-
husområdet	högst	uppe	på	Vanäs	udde	ned	till	fyren.	
Linsapparaten	med	den	lilla	kopparhuven	ovan	finns	

kvar	än	idag,	om	än	med	modern	glödlampa.	Fyren	ka-
raktäriseras	som	en	ledfyr	och	fyrkaraktären	är	idag	Fl(3)	
WRG	9s,	vilket	innebär	att	fyren	visar	blixtsken	(Fl)	med	
tre	blänk	var	nionde	sekund	och	att	fyrljuset	visas	i	vita,	
röda	 och	 gröna	 sektorer	 (WRG).	 Fyrens	 lysvidd	 är	 9,8	
nautiska	mil.	

I lanterninen finns fortfarande den äldre linsapparaten bevarad, men inrymmer idag en modern glödlampa. 
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Skötsel av fyren
Vanäs	var	obemannad	och	därmed	fanns	det	ingen	an-
ställd	personal	som	bodde	på	fyrplatsen,	vilket	innebär	
att	det	inte	heller	funnits	några	byggnader	vid	fyrplats-
en.	 Istället	 sköttes	 fyren	 ursprungligen	 av	 brovakt	en	
som	ansvar	ade	för	den	bro	som	gick	över	Göta	kanal	vid	
Rödesund	och	efter	det	av	olika	tillsynligsmän.	
Göran	Sundström	som	under	lång	tid	varit	tillsynings-

man	för	fyren	har	bidragit	med	information	om	de	män	
som	varit	ansvariga	för	skötseln	av	Vanäs	fyr.	

Vanäs fyr har skötts av följande tillsyningsmän: 
1892-1901
Enligt	uppgift	 från	Göta	kanalbolagen	tillträdde	Gustaf	
Adolf	Eriksson	(f.	1861)	som	brovakt	vid	Rödesund	1891		
och	hade	kvar	sin	tjänst	till	1920.	
                                     
1901-1939
Karl-Erik	Helldén	 (f.	 1865).	 Föddes	 i	Västerås	och	flytt-
ade	till	Karlsborg	1884	där	han	gifte	sig	1888	med	Anna-
Lisa	Johansdotter	från	Rissnäset.	Han	blev	2e	konstapel	
vid	 första	 kompaniet	 vid	 Karlsborgs	 garnison.	 Karl-Erik	
skötte	fyren	vid	sidan	om	sitt	arbete	på	fortifikationen	
och	kom	att	först	tituleras	fyrvaktare	för	Vanäs	fyr.	Efter	
att	fotogenen	togs	bort	1921	fick	Karl-Erik	istället	titeln	
tillsyn	ingsman.		
Fotogenet	 i	 behållaren	 räckte	 i	 7	 dygn,	 men	 enligt	

instruktionerna	 skulle	 fyren	 besökas	 vart	 femte	 dygn.	
De	två	extra	dygnen	var	i	reserv,	om	vädret	gjorde	det	
omöjligt	att	besöka	fyren.	Eftersom	Vanäs	ligger	på	fast-
landet,	är	det	högst	troligt,	att	fyrvaktaren	släckte	den		
på	morgonen	och	tände	den	på	kvällen	för	att	spara	på	
fotogen,	 som	 man	 gjorde	 på	 de	 bemannade	 fyrplat-
serna.	Arbetet	innebar	att	fyrvaktaren	fick	bära	upp	och	
fylla	på	fotogen	i	behållaren	samt	vid	behov	byta	veke	
och	lampglas.	
I	samband	med	att	fotogenlampan	bytt	es	ut	mot	en	

klippapparat	1921	förändrades	också	arbetsuppgifterna.	
Klippljusapparaten	av	AGA-modell	hade	4	st	gasbehåll-
are,	vilket	gjorde	att	fyren	endast	behövde	besökas	var-
annan	månad.	Gastuberna,	 som	höll	 i	 ett	år,	byttes	ut		
mot	nya	på	våren.	
Efter	 38	 år	 som	 tillsyningsman	 på	 Vanäs	 lämnade	

Helldén	sin	post	vid	74	års	ålder.	

1939-1952
Claes-Erik	Valdemar	Johansson	(f.	1902).	Claes-Erik	var	
bosatt	 i	 ”Stallarens	 hus”.	 Det	 byggdes	 samtidigt	 med	
Kungsvillan	 i	dess	närhet	och	var	stall	 för	ca	tio	hästar	
samt	bostad	för	kuskarna,	där	dessa	bodde	under	den	
tid	 kungen	 vistades	 i	 Carlsborg	 vid	 inspektion	 av	 fäst-
ningsbygget.		Claes-Erik	gick	under	smeknamnet	Fröding	
eftersom	han	drev	handelsträdgård	där	han	bl	a	 sålde	

frö	påsar.	På	1940-talet	byggde	han	ett	hus	på	Sjövägen,	
norr	om	Karlsborg,	men	1952	flyttade	han	från	Karlsborg	
och	lämnade	sin	tjänst.	

1952-1974
Helge	Gran	(1905-1993).	Helge	bodde	i	Skacka	men	flytt-
ade	senare	till	Kärleksstigen	i	Karlsborg.	Han	var	fiskare	
och	leverer	ade	bl	a	fisk	till	Seth	Larssons	fiskaffär.	På	den	
här	tiden	tändes	fyren	på	våren	och	släcktes	på	hösten.	
När	detta	skulle	ske	informerades	Helge	Gran	av	Södra	
Lotsdistriktet	i	Kalmar	via	telegram.	Telegrammet	leve-
rerades	av	”Bil-Kalle”	som	körde	taxi	i	Karlsborg.	
Så	 snart	 kanalen	 var	 fri	 från	 is	 levererades	 gasen,	

som	 användes	 för	 att	 tända	 fyren,	 av	 lotsbåten	 från	
Häradsskär.	 Skulle	 gasen	 ta	 slut	 under	 säsongen	 fick	
Helge	själv	hämta	ut	gastuber	i	Palmqvist	järnaffär	och	
”Bil-Kalle”	hjälpte	till	att	leverera	gasen	till	fyren.	
Tillsammans	med	 sin	 fru	Margit	 och	 deras	 son	 Kjell	

åkte	de	ibland	ut	tillsammans	för	att	se	till	fyren,	städa	
och	tvätta	de	handdukar	som	fanns	upphängda	i	fyren,	
märkta	 med	 ”Lotsverket”.	 En	 gång	 per	 år	 kom	 Lots-
direktören	på	 inspektion	och	då	var	det	viktigt	att	det	
var	 ordning	 och	 reda	 i	 fyren	 och	 att	 handdukarna	 var	
tvättade	och	strukna.	

1974-
Göran	Sundström	(f.	1942)	var	ingenjör	på	Volvo	i	Skövde	
och	som	bisyssla	utsågs	först	till	tillsyningsman	för	fyr-
arna	vid	Fjuk,	 Jungfrun	och	Orrholmen	 i	Vätt	ern	1972.	
För	detta	arbete	erhöll	Sundström	ett	årligt	arvode	på	
390	kronor.	Göran	har	berättat	att	när	Lotsdirektören	för	
Mellersta	Lotsdistriktet	ringde	upp	och	frågade	om	han	
ville	 ta	över	tillsyningsarbetet	hade	han	 sagt	 att	 ”man	
blir	inte	rik	på	det”	-	och	det	får	man	nog	vara	beredd	
att	hålla	med	om.		
Två	år	senare	beslutade	Sjöfartsverket	att	slå	samman	

skötseln	av	de	 fem	 fyrar	 som	Sjöfartsverk	et	ansvarade	
för	inom	Vätterns	vattenområde,	med	undantag	för	två	
fyr	ar	på	Visingsö	 som	sköttes	av	 lokala	tillsyningsmän.	
Detta	 innebar	 att	 Göran	 Sundström	 övertog	 tillsynen	
även	för	Vanäs	och	Enebågsuddens	fyr.	
Arbetet	innebar	besök	på	fyrplatserna	varannan	mån-

ad	och	sedan	1975	ansvar	ade	Göran	även	för	utbyte	av	
gastuber	årligen.	De	fyra	gastuberna	(90	kg/st)	på	Vanäs	
byttes	på	våren	och	kördes	ned	med	släpkärra	till	fyren.	
Enligt	Kungliga	Lotsstyrelsen	innebar	arbetet	som	till-

syningsman	att	fyrarna	skulle	besökas	varannan	mån	ad,	
och	att	arbetet	skulle	ske	enligt	följande	instruktioner	i	
för	tillsyningsmän	vid	Aga-	och	Dalénfyrar	utan	ständig	
bevakning	(fastställd	av	Kungl.	Lotsstyrelsen	1937):	
1.	 Lins	och	fyrfönster	putsas	omsorgsfullt	(se	9§),	och	

fyrbyggnaden	rengöres	invändigt.	
2.	 Gastryck	och	temperatur	avläses.	Uppgifter	härom	
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skola	dels	införas	i	den	i	14§	oförmälda	dagboken,	
dels	också	 lämnas	till	 lotskaptenen	 i	enlighet	med	
dennes	 därom	 meddeladeföreskrift.	 Lotskapten-
en	 skall	 jämväl	 erhållas	 underrättelse,	 därest	 icke	
samtliga	fyren	tilldelade	ackumulatorer	äro	inkopp-
lade	till	fyren.	

3.	 Brännaren	ses	över,	varvid	särskilt	tillses,	att	den	är	
ren	och	fri	från	koksavsättning.	

4.	 Fyrens	 luftventilationsöppningar	 tillses,	 de	 befrias	
från	damm,	spindelväv	o.d.	Över	öppningarna	an-
bringade	sildukar	skola	vara	felfria.	

5.	 Förmärkes	med	besöket	gaslukt	i	fyren,	verkställes	
vädring,	varefter	så	vitt	möjligt	utrönes	var	 läckan	
befinner	 sig.	 Kan	 läckaget	 av	tillsyningsman	ej	 av-
hjälpas	 genom	 tilldragning	 eller	 ompackning	 av	
förskruvningar	 eller	 på	 annat	 sätt,	 skall	 anmälan	
omedelbart	göras	till	lotskaptenen.	Fyren	skall	håll-
as	släckt,	till	dess	att	gaslukten	försvunnit	(jmf	5§).	

6.	 Tobaksrökning	får	ej	förekomma	i	fyren.	Oljigt	trass-
el	 och	 andra	 föremål,	 som	 hava	 benägenhet	 för	
självantändning	får	ej	förvaras	i	fyren.	

I	 fyren	 hänger	 än	 idag	 en	 tavla	 som	 är	 ett	 utdrag	 ur	
”Instruktion	för	tjenstgöringen	vid	de	fasta	fyrarna”,	da-
terad	1866,	Lotsdirektören.	Här	anges	följande	regler	för	
besökande	till	fyren:	
”§23. Tillstånd att bese fyren skall lemnas af vederbö-
rande befäl eller af fyrmästaren och bör ej utan giltiga 
skäl förvägras, och skola främmande, som besöka fyr-
inrättningen, bemötas med höflighet och beredvillighet. 

I fyrtornet få främmande icke uppgå utan att vara åt-
följda af någon af fyrpersonalen. Besökande underättas, 
att det icke är tillåtet att i fyrtornet rök tobak, att der 
uppgå med våta öfverplagg eller smutsiga skodon; att 
sidogevär, paraplyer, käppar eller dylikt, hvarmed skada 
kan å fyrapparaten åstadkommas, icke får medtagas; 
att all vridning på skrufvar, beröring av urverk m.m. är 
förbjuden; likaså all skrifning på väggar och beröring af 
lysapparaten, hvarigenom fläckar kan å densamma upp-
komma. 

Till besökandes efterrättelse skall denna §, tryckt eller 
afskrifen, vara på lämpligt ställe vid passagen till lanter-
ninen anslagen. 

Lotsdirektören”

Göran	 blev	 så	 småningom	 även	 ansvarig	 för	 att	 skö-
ta	 om	 sjömärken	 i	 Vättern,	 vilket	 han	 gjorde	 fram	 till	
2012.	Idag	tillses	såväl	fyrar	som	sjömärken	i	Vättern	av	
Askersunds	Skärgårdstrafik.	När	det	gäller	Vanäs	fyr	och	
Enebågsuddens	fyr	är	det	fortfarande	Göran	som	är	be-
hjälplig	med	detta.	

Åtgärdshistorik 
Fyrens	 utsatta	 läge	 har	 inneburit	 ett	 återkommande	
under	håll	 och	 säkerligen	 många	 renoveringstillfällen	
und	er	 fyrens	 nästan	 hundratrettioåriga	 historia.	 Få	 av	
dessa	åtgärder	är	dock	dokumenterade	i	detalj.	
Fyren	är	mycket	välbevarad	varför	det	är	troligt	att	ett	

regelbundet	underhåll	medfört	att	få	delar	på	byggnad-
en	bytts	ut.	Utifrån	äldre	foton	ser	man	att	taket	ovan	
entrén	 sett	 annorlunda	 ut	 jämfört	 med	 idag.	 Det	 ur-
sprungliga	 skärmtaket	 var	 utformat	 som	 ett	 sadeltak	
medan	 foto	 från	 1942	 visar	 nuvarande	 form,	 dvs	 ett	
plåtklätt	 pulpettak.	 Det	 spröjs	ade	 överljusfönstret	 är	
troligen	 original,	 men	 idag	 plåttäckt.	 I	 övrigt	 är	 fyren	
mycket	välbevarad.	
I	 en	 skrivelse	 från	 Östra	 Lotsdistriktet	 till	 Kungliga	

Sjöfartsstyrelsen	 1969	 anges	 för	 Vanäs	 fyr,	 att	 ”Fyren 
elektrifieras och den gamla fyrbyggnaden av trä repara-
reras”.	Enligt	muntliga	källor	skall	tillsyningsman	Helge	
Gran	 tillsammans	 med	 Klein	 Johansson	 målat	 fyren	
på	1960-talet	och	en	del	virke	byttes	samtidigt	ut.	Det	
finns	även	uppgifter	om	att	fyren	skall	ha	reparerats	på	
1970-talet.	
Tillsyningsman	Göran	Sundström	byggde	en	ny	land-

gång	till	fyren	1983.	Virket	till	stolparna	kom	från	Göta	
kanalbolag	som	hade	material	över	efter	en	pålning	av	
piren	 in	till	kanalens	 infart	mot	Karlsborg.	Även	 fyrens	
fundament	var	vid	tiden	i	dåligt	skick	och	1996	förstärk-
tes	 fundamentet	med	natursten,	vilken	kördes	ut	med	
hjullastare	i	vattnet.	
Den	 senaste	 större	 renoveringen	utfördes	 1999	och	

från	denna	finns	en	antikvarisk	slutrapport	upprättad	av	
Västergötlands	museum	som	beskriver	skicket	på	fyren	
vid	renoveringstillfället	samt	vad	som	utfördes.	
Före	renoveringen	bestod	fyrens	utvändiga	panel	av	

varierande	kling-	och	ramsågat	virke	med	enkel	oprofil	er-
ad	locklist.	Byggnaden	var	målad	med	alkydoljefärg	och	
senare	 möjligen	 även	 med	 akrylatfärg.	 Bedömningen	
gjordes	 att	 panelen	 troligen	 tillkommit	 på	 1960-	talet.	
Interiört	hade	troligen	även	en	del	liggande	panel	bytts		
ut	på	1960-talet	då	man	 ser	 spår	av	Cuprinol	 (ett	 trä-
skyddsmedel	 som	blev	 vanligt	 på	 1960-talet)	men	det	
förekom	även	äldre	panel.		
I	samband	med	att	man	började	demontera	rötskad-

ad	 ytterpanel	 på	 fyren	 i	 april	 1999	 upptäcktes	 såväl	
mög	el	 som	 ett	 omfattande	 hussvampsangrepp	 i	 de	
norra	 delarna	 av	 byggnaden.	 Hussvampen	 hade	 bl	 a	
orsakat	kraftiga	rötskador	på	pan	el	men	även	på	syllen	
och	i	golvbjälklaget.	De	bärande	stolp	arna	verkade	dock	
klarats	sig	bättre.	
Alla	 byggnadsdelar	 angripna	 av	 hussvamp	 revs	 och	

de	 invändiga	 nedre	 delarna	 av	 fyren	 behandlades	 av	
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Anticimex.	 Rötskadade	 delar	 byttes	 ut,	 vilket	 kom	 att	
innebära	att	skadade	delar	av	syllen	byttes	ut	mot	nytt	
trä	 i	 dimensioner	 lika	befintligt	 (ca	200x200	mm)	 som	
skarv	ades	halvt	i	halvt	i	hörnen.	Man	ändrade	konstruk-
tionen	 så	att	det	tillskapades	en	ventilerande	 luftspalt	
(ca	15	mm)	mellan	syllramen	och	kalkstenssockeln.	
Skadorna	 kom	 även	 att	 innebära	 att	 knappt	 hälften	

av	golvbrädorna	byttes	ut	och	lagades	i	med	nytt	virke	
i	dimensioner	lika	befintligt.	Det	var	även	nu	som	man	
lät	montera	den	öppningsbara	luckan	i	golvet	som	möj-
liggör	inspektion	av	grunden.	Även	rötskadade	delar	av	
den	 liggande	 invändiga	 panelen	 byttes	 ut.	 Utrymmet	
mellan	in-	och	utvändig	panel	kläddes	med	en	vindduk	
(”Rockwool	vindtät”).		Ur	antikvarisk	synvinkel	var	man	
tveksam	 till	 duken	 och	 det	 förordades	 att	 den	 enbart	
skulle	monteras	i	norra	delen	av	tornet,	men	det	ser	idag	
ut	som	om	den	finns	bakom	all	panel.	
Hela	 den	 utvändiga	 panelen	 ersattes	 mot	 ny	 panel	

(22x195	mm	råplan	med	den	hyvlade	sidan	utåt).	Panel-
en	 kompletterades	med	 en	 oprofilerad	 locklist	 (25x45	
mm)	 likt	 den	 tidigare.	 Det	 förelåg	 diskussion	 om	 att	
locklisten	ursprungligen	kan	varit	profilerad.	Uppe	i	lan-
terninen	återfinns	en	bit	profilerad	list,	en	modell	som	
förekommer	 även	 på	 andra	 fyrplatser.	 Eventuellt	 kan	
pan	elen	haft	en	locklist	med	denna	profilering	ursprung-
ligen.	Pan	elen	målades	i	vitt	med	linoljefärg	(Lasol	från	
Engwall	&	Claesson).	Entrédörren	och	smidesräcket	till	
fyraltanen	målades	med	svart	 linoljefärg	och	befintligt	
stuprör	vid	entrén	återmonterades. I	anslutning	mellan	
fasadpanel	och	lanternin	monterades	en	ny	kopparplåt	
med	vulstad	kant.	
I	samband	med	att	fyrplatsen	(medräknat	den	första	

fyren	 1864)	 skulle	 fira	 150	 år	 2014	 lät	 Sjöfartsverket	
måla	om	fyren	igen	med	linoljefärg	i	titan-zink	vitt	från	
Ottossons	färgmakeri	AB.	
År	 2019	 byttes	 glasen	 i	 lanterninen	till	 nya	 av	 poly-

karbonat.	Även	de	tidigare	glasen	var	av	plast,	sannolikt	
tillkom	dessa	på	1980-talet.		

Vanäs fyr i samband med renoveringen 1999. Foto: 
Göran Sundström. 
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Vanäs fyr placerad på en konstgjord ö vid Vanäs udde. 

10. Nulägesbeskrivning 
Fyren	ligger	på	en	konstgjord	ö	och	nås	via	en	landgång	
i	trä.	Fyrtornet	är	uppfört	helt	i	trä	förutom	lanterninen	
som	är	av	järn	och	plåt.	Formen	är	åttakantig	och	koniskt	
avsmaln	ande	 upptill.	 Tornet	 är	 totalt	 drygt	 11	 meter	
högt	och	har	en	diameter	på	ca	5,9	m. 

Stomme och konstruktion
Grunden	består	av	naturstensblock,	på	vilka	det	står	en	
sockel	 i	 bearbetad	 kalksten.	 Kalkstensblocken	 är	 num-
rerade,	formade	efter	fyrens	åttakantiga	form	och	idag	
målade	 utvändigt.	 I	 golvet	 inne	 i	 fyren	 finns	 en	 lucka	
som	möjliggör	åtkomst	av	grunden.	
På	 kalkstenssockeln	 ligger	en	 syll	 som	består	 av	 fyr-

kantstimmer.	I	syllen	är	golvbjälkarna	troligen	infästa	ge-
nom	laxning.	Golvbjälklaget	består	av	kraftiga	fyrkants-
timmer	som	ligg	er	parallellt.	
Stommen	utgörs	av	8	st	stolpar	av	stående	fyrkants-

timmer	som	vilar	på	syllen.	Stolparna	är	fastmonterade	
med	vinkeljärn	bultade	in	i	syllen	och	i	kalkstenssockeln.	
I	 toppen	av	 fyren	är	 stolparna	 infästa	 i	 en	timmerram	
som	även	utgör	bjälklaget	till	 lanternin	en.	Bjälkarna	är	

ursprungliga	och	endast	någon	enstaka	har	lagats	med	
nytt	timmer	infällt	med	hakfals	och	ett	par	har	förstärkts	
genom	påsalning	av	en	ny	bräda.	
Stolpverket	är	 sedan	klätt	med	en	utvändig	 stående	

panel	 samt	 en	 invändig	 liggande	 panel	 som	 förstärker	
stommen.	

Exteriör
Fasaden	består	 av	 en	 vitmålad	 locklistpanel	 från	1999	
med	hörnen	i	den	oktagonala	formen	täckta	med	knut-
brädor.	Ingen	äldre	panel	finns	bevarad.	
Fyrtornet	 har	 inga	 fönster	 förutom	 lanterninen	 och	

bara	en	entrédörr	samt	en	 lucka	till	 fyraltanen.	Entrén	
nås	via	ett	trappsteg	i	kalksten.	Ytterdörren	är	äldre	och	
utgörs	av	en	enkeldörr	i	form	av	en	svartmålad	bräddörr,	
bestående	 av	 6	 st	 stående	 brädor	 sammanhållna	 av	
kraftiga	naror	på	insidan	och	bandgångjärn	på	utsid	an.	
I	dörrbladet	sitter	istället	en	bygel	med	hänglås.	Dörr	en	
sitter	i	en	vitmålad	ram	av	trä	och	ovan	dörrbladet	finns	
ett	spröjs	at	överljusfönster	där	glasen	ersatts	mot	plåt.	
Till	entrén	finns	även	ett	skärmtak	i	trä	med	plåttak	och	
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vid	sidan	av	detta	ett	litet	runt	stuprör	med	skarprörsböj.	
Fyrtornet	 kröns	 av	 en	 lanternin	med	en	 stomme	av	

gjutjärn.	 I	 den	 åttkantiga	 lanterninen	 sitter	 fönster	 i	 6	
av	öppningarna	och	målad	plåt	i	två	av	dem	som	vetter	
in	mot	 land.	Glasen	har	under	modern	tid	bytts	ut	till	
polykarbonat,	varav	några	är	gröna	respektive	röda	för	
att	markera	farleden.	
Taket	på	 lanterninen	består	av	 falsad	kopparplåt	ut-

format	som	ett	tälttak	med	omvik	i	underkanten.	Nedre	
och	övre	delen	av	lanterninen	har	en	krans	av	plåt.	Taket	
kröns	av	en	luftad	kopparkula.	På	taket	finns	infästnings-
järnet	från	den	tidigare	solventilen	kvar.	
Runt	 toppen	av	 fyren	 löper	en	 fyraltan.	Altanen	nås	

via	en	mindre	trälucka	i	fasadpanelens	topp.	Luckan	be-
står	av	en	enkel	bräddörr	på	gångjärn,	sammansatt	med	
naror.	Luckan	låses	endast	med	en	hasp.	
Altanen	 består	 av	 dubbla	 kraftiga	 brädor	 (totalt	 ca	

475	x	55	mm)	vilka	vilar	på	tvärstag	i	gjutjärn.	Det	enkla	

räcket	 består	 av	 ståndare	 samt	 horisontella	 över-	 och	
mellanliggare	av	smitt	rundstål.	Räcket	och	lanterninen	
är	 målat	 i	 svart	 förutom	 koppartaket.	 Tvärstagen	 till	
altan	en	liksom	gångbrädorna	är	målade	i	vitt.	

Utvändig färgsättning: 
Kalkstenssockeln	 är	 gråmålad	 (bör	 dock	 vara	 omålad).	
Fyrtornet	 är	 målat	 med	 vit	 linoljefärg	 liksom	 omfatt-
ningen	till	entrén.	Dörrar	samt	allt	smide	och	plåt	(utom	
koppartaket)	är	målat	i	svart.	

Anläggning
År	 1911	 byggdes	 det	 en	 landgången	 ut	 till	 fyren.	
Nuvarande	landgång	är	dock	i	sin	helhet	från	1983	och	
uppbyggd	av	runda	stolpar	i	trä.
 

Vanäs fyr sett mot öster. Vanäs fyr sett mot väster. 
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Relationsritning över fasader på Vanäs fyr. Källa: GAJD arkitekter 2021. 
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SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG
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Fyraltanen med smidesräcke av rundstål och glasad lanternin. 

Det kopparklädda taket kröns av en kopparkula med ventilation. 
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Ovan: Entrén vetter mot väster och den äldre dörren har 
ett överljusfönster som i dagsläget är täckt med en plåt. 
Vid sidan av det plåtklädda skärmtaket sitter ett äldre 
stuprör med skarprörsvinkel i smal dimension. 

T.v. Bräddörren som vetter ut mot fyraltanen utanför 
lanterninen. Luckan är äldre men sannolikt inte original. 
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Fyren står på en gråmålad kalkstenssockel.

Landgången byggdes 1983 och ersatte då en tidigare. 

Runt fyren löper ett gjutet gångstråk.  

Fyraltan med gångbrädor och smidesräcke. 

Landgången i trä som löper mellan fyren och stranden. 
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Interiör
Det	förhållandevis	lilla	fyrtornet	rymmer	invändigt	bara	
ett	mindre	rum	i	entréplan,	som	domineras	av	den	stora	
trätrappan	som	leder	upp	till	lanterninen.	
Golvet	på	entréplan	består	av	breda	plank,	varav	en	

del	byttes	 i	 samband	med	renoveringen	1999.	 I	golvet	
finns	en	lucka	som	ger	åtkomst	till	grunden.	
Stolpverkskonstruktionen	är	synlig	invändigt	och	mell-

an	 timmerstolparna	 är	 utrymmet	 utfyllt	med	 liggande	
brädor.	På	någon	av	stolparna	finns	äldre	signaturer	be-
varat,	bl	a	från	när	fyren	byggdes	1892.	Utrymmet	mell-
an	 ytterpanel	 och	 innerpanel	 har	 ingen	 luftspalt	 men	
kläddes	med	en	vindduk	1999.	
Innerpanelen	är	av	olika	ålder,	vissa	partier	är	utbytta	

under	 1960-talet	 och	 behandlade	 med	 cuprinol	 (trä-
impregneringsmedel)	och	vissa	partier	är	från	1999.	Det	
förekommer	även	äldre	panel.
Det	 finns	 spår	 av	 ett	 par	 ventilationsöppningar	 i	

panel	en	som	idag	är	igensatta,	ett	på	entréplan	samt	två	
högst	upp	i	tornet.	
Trätrappan	består	av	en	spindel,	vilken	utgörs	av	rund-

timmer	i	hel	längd.	Spindeln	står	på	en	av	golvbjälkarna.	
Det	finns	ingen	ytterligare	grundsten	som	bär	upp	spind-
eln.	Trappstegen	är	monterade	in	i	stolpen	samt	vilar	på	
träklossar	skruvade	i	innerpanelen.	Ett	par	trappsteg	är	

utbytta	 men	merparten	 är	 äldre.	 Utmed	 hela	 tornets	
ytt	ersida	löper	en	bred,	profilerad	handled	are	av	omålat	
trä.	
Innan	man	kommer	upp	till	lanterninen	finns	en	liten	

brädlucka	som	leder	ut	till	fyraltanen.	I	lanterninen	sitt-
er	 linsapparaten	 (fyrlampan)	monterad,	 vilken	 tar	 stor	
del	av	ytan.	Det	är	trångt	och	knappt	ståhöjd	-	inget	rum	
att	vistas	i	under	längre	tider,	likt	andra	större	fyrtorn.	I	
utrymmet	uppe	i	lanterninen	ligger	ett	målat	brädgolv.	
Även	väggarna	 	 i	 lanterninen	är	målade	och	glasen	ut-
bytta	till	polykarbonat,	se	under	exteriör.
Linsapparaten	är	i	delar	bevarad	men	inrymmer	idag	

en	modern	glödlampa,	se vidare under fyrteknik sid 35.	
I	 koppartaket	 till	 lanterninen	 sitter	 det	 utvändigt	

monterat	 ett	 infästningsjärn	 som	använts	 för	 den	tidi-
gare	solventilen.	Denna	är	skruvad	i	takplåten	och	fäst	
på	insidan	med	en	trälist.	Listen	kan	vara	en	rest	av	den	
profilerade	locklisten	som	tidigare	suttit	på	den	utvän-
diga	träpanel	en.	

Invändig färgsättning: 
Hela	 interiören	upp	till	 lanterninen	är	omålad	och	det	
är	viktigt	att	panelen	även	i	framtiden	bibehålls	omålad,	
förutom	redan	målade	delar	i	lanterninen.

Fyrens inre består av ett rum i bottenvåningen, spiraltrappan i trä samt ett mycket litet utrymme i lanterninen. 
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Linsapparaten är bevarad i lanterninen. I lanterninen är väggar och golv målade och i det kupolformade taket finns 
en ventil. Bilden nedan t.v. visar en hylla som är monterad i väggen. Den tillkom sannolikt i samband med att man 
övergick till AGA-klipp och användes troligen för att förvara verktyg och reservdelar till fyrapparaten. 
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Alla invändiga delar är omålade och stolpkonstruktionen är synlig. 

Inventarier
I	fyren	finns	(förutom	linsapparaten)	en	bevarad	gastub	
som	använts	för	påfyllning	av	gas	till	fyren.	Övrig	utrust-
ning	som	så	bl	a	en	ställning	på	vilken	AGA-klippen	tidi-
gare	 varit	monterad	är	hitflyttad	 för	 att	kunna	 visa	på	
hur	fyren	skötts	och	fungerat.	
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Detaljer som är hitflyttade för att visa hur fyren fungerat. Då gasklippen var i drift fanns fyra st gastuber kopp-
lade till ett kopplingsstycke som satt ovanför gastuberna. Därifrån gick en gasledning (kopparmantlat stålrör) upp till 
lanternin en. På kopplingsstycket satt också en manometer. Tillsyningsmannen skulle varannan månad läsa av gas-
trycket och temperaturen och insända värdena till Sjöfartsverket, som då kunde kontrollera, att gasen räckte till nästa 
s k gasning (utbyte av gastuberna). Nuvarande kopplingsstycke har tillsyningsman Göran Sundström monterat för att 
demonstrera hur AGA-klippen fungerat (men är avsedd för en mindre gastub). Termometern sitter fortfarande kvar 
på stolpen t.v. om gastuben. 

Signaturer på det invändiga stolpverket från olika dat-
um, bl a så tidiga som när fyren uppfördes 1892. 
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11. Koniska fyrtorn av trä

Träfyrar
I	framför	allt	Vänern	men	även	Vättern	samt	på	Malören	
i	Bottenviken	uppfördes	det	under	1800-talet	och	bör-
jan	av	1900-talet	ett	antal	fyrtorn	i	trä	av	liknande	form	
och	karaktär	som	Vanäs	fyr.	
Lotsstyrelsen	 använde	 sig	 ofta	 av	 typritningar	 vilket	

innebar	att	bostadshus	och	uthus	ofta	uppfördes	med	
liknande	utformning	på	flera	olika	fyrplats	er.	Men	även	
fyrtorn	fick	många	gånger	samma	eller	snarlik	form.	
Många	fyrtorn	ritades	och	konstruerades	av	ingenjör	

Nils	Gustaf	von	Heidenstam.	Ett	av	de	första	fyrtorn	som	
han	konstruerade	var	det	17,5	met	er	höga	trätornet	på	
Malören	 i	 Bottenviken	 som	 stod	 klart	 1851.	 Fyrtornet	
utgörs	av	en	konisk	stolpverkskonstruktion,	ursprunglig-
en	klädd	med	ligg	ande	panel.
I	 Vänern	och	Vättern	ökade	 sjöfarten	 kraftigt	 i	 sam-

band	med	att	Göta	kanal	invigdes	1832,	vilket	ledde	till	
efterfrågan	på	vägledande	fyrljus.	

Den	första	fyrplatsen	med	koniskt	trätorn	i	dessa	sjöar	
var	Skoghalls	fyr	i	Vänern	som	stod	klar	1851.	Ytterligare	
två	 fyrplatser	 anlades	 endast	 ett	 år	 senare	 -	 Hjortens	
udde	i	 	Vänern	och	Fjuks	fyrplats	i	Vättern.	Dessa	fyrar	
ritades	av	Nils	Gustaf	von	Heidenstam.	Fyrtornen	gav	en	
sexkantig	konsik	form.	I	Vänern	byggdes	så	småningom	
ett	flertal	träfyrar	av	liknande	modell,	alla	var	dock	sex-
kantiga	medan	Vanäs	är	åttakantig.	Orsaken	till	detta	är	
oklar	men	det	kan	inneburit	en	vidareutveckling	då	de	
sexkantiga	fyrarna	 i	Vänern	huvudsakligen	är	uppförda	
ett	par	decennier	före	Vanäs.	Orsaken	kan	även	bero	på	
att	Vanäs	kan	ha	uppförts	av	en	annan	organisation	än	
Lotsstyrelsen.	I	Vättern	fanns	det,	utöver	Vanäs	fyr	och	
Fjuks	 fyr,	 även	 en	 liten	 hamnfyr	 i	 Vadstena	 som	hade	
samma	 koniska	 form	 och	 var	 byggd	 av	 trä.	 Denna	 är	
dock	betydligt	lägre.	
Sammanlagt	 finns	 det	 8	 st	 högre	 träfyrar	 av	 konisk	

form	samt	5	st	lägre	bevarade	i	Sverige.	

Originalritning över de identiska fyrtornen som uppfördes på Fjuk och Hjortens udde. Ritningen är daterad 1851. Det 
finns vissa likheter med Vanäs men formen är sexkantig och dessa fyrar har inte samma spiraltrappa som finns på 
Vanäs. Källa: Riksarkivet
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Järnfyrar 
Heidenstam	utvecklade	så	småningom	träfyrarnas	upp-
byggnad	genom	att	introducera	det	för	tiden	relativt	nya	
materialet	gjutjärn.	Fördelarna	med	detta	var	att	fyren	
kunde	 leveras	 till	 platsen	 i	 delar	 och	 likt	 ett	 mekano	
monteras	upp	på	plats.	En	stor	nackdel	visade	sig	dock	
vara	stora	underhållskostnader	eftersom	järnet	rostade	
-	framför	allt	utmed	Västkusten.	
Den	 första	 järnfyren	 som	 Heidenstam	 konstruerade	

var	Gotska	sandön	1859	som	pga	markförhållanden	gavs	
en	järnkonstruktion,	men	fyrtornet	kläddes	i	trä.	De	helt	
öppna	fackverksfyrarna	med	täckta	trapptorn	blev	nästa	
steg	 i	 utvecklingen.	 De	 karaktäristiska	 gjutjärnsfyrarna	
kom	att	gå	under	namnet	Heidenstammare.	
Den	 första	 öppna	 fackverksfyren	 monterades	 på	

Sandhammaren	 (1862)	 och	 Häradsskär	 (1863).	 Täckta	
järn	fyrar	 förekommer	 även	 på	 Tylön	 (1870)	 och	
Skrifvareklippan	i	Varberg	(1871,	idag	riven),	men	dessa	
plåtkläddes.	 Sedan	 fortsatte	 utbyggnaden	 av	 liknande	
fyrtorn	i	snabb	takt.

Nils Gustaf von Heidenstam (1822-1887)
Den	mest	kände	 fyrkonstruktören	under	1800-talet	
var	Nils	Gustaf	von	Heidenstam.	Han	gick	med	i	flott-
an	redan	som	14-åring	och	fick	27	år	gammal	anställ-
ning	som	ingenjör	(senare	överingenjör)	vid	Fyr-	och	
båkinrättningen	 som	 tillhörde	 Amiralitetskollegiet.	
Nils	Gustaf	von	Heidenstam	såg	ett	behov	av	utbygg-
nad	 av	 fyrväsendet	 i	 Sverige,	 som	 kring	 mitten	 av	
1800-talet	var	 relativt	 skralt.	Heidenstam	ritade	ett	
flertal	fyrar	runt	om	i	landet	men	blev	mest	känd	för	
de	sk	Heidenstammarna.	

Originalritning över lanterninen till fyrarna på Fjuk och Hjortens udde. Ritningen är daterad 1851. Källa: Riksarkivet
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Fyrtorn i trä med konisk form

1851 – Malörens fyr, Bottenviken
Sexkantigt,	ca	17,5	m	högt	koniskt	trätorn.	Tornet	är	ett	
av	de	första	som	uppfördes	med	denna	modell	i	Sverige.	
Fyren	är	statligt	byggnadsminne	sedan	1935.

1851 – Skoghall, Vänern 
Sexkantigt,	ca	15	m	högt	koniskt	trätorn.	

1852 - Fjuks fyrplats, Vättern
Sexkantigt,	ca	14,7	m	högt	koniskt	trätorn.	Fjuk	var	tvill-
ingfyr	till	Hjortens	udde	i	Vänern	men	revs	1891.

1852 - Hjortens udde fyr, Vänern
Sexkantigt,	ca	15	m	högt,	koniskt	trätorn.	Fyren	är	stat-
ligt	byggnadsminne	sedan	2017.

1855 - Smörhättan, Vänern
Sexkantigt,	drygt	14	m	högt,	koniskt	trätorn.	

1860 – Stavik, Vänern
Sexkantigt,	drygt	13	m	högt,	koniskt	trätorn.	Fyren	släck-
tes	formellt	2015.

1871 - Hällekis fyr, Vänern
Sexkantigt,	ca	6,6	m	högt,	koniskt	trätorn.	Flyttades	från	
Lidköping.

1889 – Vadstena fyr, Vättern
Sexkantigt,	ca	7,0	m	högt	fyrtorn.

1890 – Harnäs udde övre, Vänern
Sexkantigt,	ca	11	m	högt,	koniskt	trätorn.	

1892 – Väns fyr, Vättern
Åttakantigt,	ca	11,6	m	högt,	koniskt	trätorn.	

1902 - Gullsjö f d nedre fyr, Vänern
Sexkantigt	mindre	koniskt	trätorn.

1930-tal - Bromösunds Nedre fyr, Vänern
Sexkantigt	mindre	koniskt	trätorn.

1935 - Stora Klubbens fyr, Vänern
Sexkantigt	mindre	koniskt	trätorn.

Nedan	följer	några	exempel	på	de	koniska	träfyrarna.	

Vadstena fyr. Källa: Esbjörn Hillberg. Vanäs fyr. Källa: Antiquum
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Staviks fyr. Källa: Esbjörn Hillberg. Hjortens udde fyr. Källa: Antiquum

Smörhättans fyr. Källa: Esbjörn Hillberg. Skogshalls fyr. Källa: Esbjörn Hillberg. 
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Harnäs fyr. Källa: Esbjörn Hillberg. Gullsjö nedre fyr. Källa: Esbjörn Hillberg. 

Hällekis fyr. Källa: Esbjörn Hillberg. Äldre vykort på Sandhammaren, den första öppna fack-
verksfyren. 
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12. Källförteckning

Arkiv
Det	 har	 inte	 återfunnits	 ritningar	 för	 Vanäs	 fyr.	 Inom	
ramen	 för	 föreliggande	 vårdprogram	 har	 det	 sökts	 i	
Lottsstyrelsens	arkiv,	Riksarkivet.	

Tryckta källor
-	 Renovering	 av	 fasadpanel	 mm	 på	 statliga	 bygg-
nadsminnet	 Vanäs	 fyr	 i	 Vättern,	 Karlsborgs	 sn	 och	 kn,	
Västergötland.	Antikvarisk	slutbesiktningsrapport.	1999.
-	Tidningsartiklar.	

Otryckta källor
-	Fyrwiki,	www.fyr.org
-	Bebyggelseregistret,	Riksantikvarieämbetet.	

Informant
Göran	 Sundström,	 tillsyningsman	 vid	 Vanäs	 fyr.	 Göran	
har	 bidragit	 till	 historiken	 och	 framför	 allt	 kring	 de	
tillsyn	ingsmän	som	varit	ansvariga	för	Vanäs	fyr.	

Fotografier
Där	inget	annat	anges	är	fotografier	tagna	av	Antiquum	
AB.		
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13. Ordlista

AGA fyr  Fyrlykta	som	konstruerades	av	Gustaf	Dalén	och	byggde	på	användandet	av	gasljus	som	fyrbelysning.

AGA ljus Gasljus	som	framför	allt	användas	till	fyrbelysning.

Dalén Uppfinnaren	Gustaf	Dalén	 (1869	-1937)	skapade	en	rad	revolutionerande	tekniska	uppfinningar.	Bland	
annat	uppfann	han	klippapparaten	för	blinkande	sken	samt	solventilen	som	automatiskt	reglerade	fyrarna	
ställning	och	släckning.	Dahlén	blev	chef	för	AGA	1909	och	fick	Nobelpriset	i	fysik	1912.	Samma	år	som	
Dalén	erhöll	Nobelpriset	skadades	han	i	en	explosionsolycka	och	miste	synen.	Trots	detta	fortsatte	han	
sin	verksamhet	och	den	sista	stora	Dalénuppfinningen	var	AGA-spisen	som	konstruerades	i	slutet	av	1920	
talet.

Fyrkaraktär Fyrar	som	ligger	nära	varandra	skiljs	åt	med	hjälp	av	olika	fyrkaraktärer,	där	ljus	och	mörker	kombineras	på	
olika	sätt.	De	vanligaste	karaktärerna	är	klippsken,	blixtsken,	blänksken	och	intermittent	sken.

Hefnerenhet/ljus Äldre	enhet	för	ljusstyrka.	En	candela	är	lika	med	1,09-1,15	Hefner	ljus.

Heidenstam Nils	Gustav	von	Heidenstam	(1822-1887).	Överingenjör	vid	rikets	lots-	och	fyrinrättning.	Heidenstam	kon-
struerade	bl	a	så	kallade	Heidenstamsfyrarna,	en	järnfyr	som	utgörs	av	en	fackverkskonstruktion.	Men	
han	ritade	också	flera	av	de	koniska	träfyrar	som	var	föregångarna	till	fackverksfyrarna.	

Klippljusapparat En	fyrapparat,	uppfunnen	av	Gustaf	Dalén	1905-06,	med	vilken	klippljus	åstadkoms.	Med	hjälp	av	denna	
kunde	fyrljuset	erhålla	flera	olika	fyrkaraktärer.

Linsapparat Fyrapparat	 som	ökar	 ljusstyrkan	betydligt	genom	att	ett	sammansatt	 linssystem	av	glasprismor	omger	
fyrljuset.	Apparaten	kan	vara	både	omgående	(roterande)	eller	fast.

Lotsstyrelsen Inrättades	1871	och	var	en	statlig	centralmyndighet	för	Lotsverket	med	ansvar	för	den	svenska	fyr-	och	
lotsväsendet.

Lotsverket Härstammar	från	Amiralitetskollegium	som	bildades	1634	och	vara	central	förvaltning	inom	flottan.	I	bör-
jan	av	1800-talet	övergick	Amiralitetskollegiet	till	Förvaltningen	av	sjöärendena.	År	1872	lyftes	lots-	och	
fyrväsendet	över	till	den	statliga	institutionen	Lotsverket,	som	motsvarar	nuvarande	Sjöfartsverket.

Lysvidd På	 sjökorten	anges	den	nominella	 lysvidden,	 som	motsvaras	 av	det	 största	 avståndet	 från	en	 fyr	 som	
fyrljuset	är	synligt.	Lysvidden	anges	i	nautiska	mil	och	baseras	på	fyrens	höjd	över	havet,	ljusstyrkan	samt	
den	rådande	sikten.

Nautisk	mil Betecknas	M	och	är	det	samma	som	distansminut	och	sjömil,	dvs	1852	meter.

Ordning Fyrlinsernas	optiska	storlek	anges	i	olika	ordningar	(1:a-6:e)	beroende	på	linsernas	dimension.	Det	anges	
ofta	i	fokaldistans	eller	brännvidd	som	motsvaras	av	linsens	inre	radie.

 Sjöfartsverket Det	statliga	affärsverk	som	har	ansvar	för	landet	sjöfartsfrågor	och	är	tillsyningsmyndighet	över	sjösäker-
heten.	Verket	inrättades	1956	och	ersatte	det	äldre	Lotsverket.

Solventil En	av	Daléns	revolutionerande	fyruppfinningar.	Solventilen	uppfanns	1907	och	är	en	ljuskänslig	gasventil	
som	användes	 i	acetylengasfyrar.	Solventilen	 reglerar	gastillförseln	och	 tänder	och	släcker	automatiskt	
fyrljuset.

Källa: Fyrguide -  Från Kattholmen till Smygehuk av Victoria Ask och Maria Sidén. 
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Objektspecifikation
Namn Objekttyp FyrLnr TO

VANÄS Ledfyr 499500 SM
Status: I drift Station ID: 100000238
Stationsläge N: 58-32.29291 SweRef99TM N: 6 488 725,524578
Stationsläge E: 14-32.40636 SweRef99TM E: 473 225,251891
Lokalt ID: V 815 Fastställande status: Fastställd fältmätning
SRS 44 klass Ej Klassificerat
Belägenhet: Norra Vättern, inloppet till Karlsborg

Ägare: Sjöfartsverket

Telefon dag/vxl: 0771-63 00 00
Driftansvarig: Askersunds Skärgårdtrafik AB

Telefon dag/vxl: 0709-77 02 63
Telefon natt/jour:
Mobiltelefon: 0709-77 02 63

E-post: info@wettervik.se

Nautisk information:
Nautisk karaktär: Fl(3) 9s
Teknisk karaktär: 0.5+(1.2)+0.5+(1.2)+0.5+(5.1)=9s
Int sjökortskaraktär: Fl(3) 9s WRG 9.8-6.2M 11.6m

Lyshöjd,m 11,6

Installationsschema: F-033-1087

Primärenergi: Landkabel

Sekundärenergi: Batteri

Linssystem 1:
Fokalhöjd (mm): 325
Glashöjd (mm): 670
Brännvidd (mm): 150

Sektor Färg Lysvidd
58.0 - 148.0 Dk 0
148.0 - 206.0 G 6,2
206.0 - 268.0 W 9,8
268.0 - 276.0 R 7,4
276.0 - 283.0 G 6,2
283.0 - 296.0 W 9,8
296.0 - 323.0 R 7,4
323.0 - 58.0 G 6,2

Enslinje:
Bäring:

Racon ID:
Racon typ:
Racon:
Teckenlängd (NM):

Byggnad:

Byggnadstyp: Torn Byggnadsår: 1 892
Förtöjningsdjup: Ombyggnadsår:
Grundläggningsnivå: Ritningsnr:
Höjd:

Målning:

Datum för målning: Luftfuktighet vid 
utförandet:

Temperatur vid 
utförandet: Målningsmetod:

Utskriftsdatum: 2021-04-09 1/2 Rapport ur Poseidon

Bilaga 1: Objektsspecifikation
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Material:

Tillhör System Artikel ID Beskrivning Antal/m Kommentar
Energisystem 0160107 Batteri, SUN+150 150Ah 1 KOD: 1804

0160110 Huvudsäkringslåda Batteri F-033-1909 1
N01167 Batteriladdare, ELDACO ADC 12/10 14,1V 

10A
1

Ljussystem N00175 Fotocell, SCFB-50 1
0230011 Fyrlampa, LABI 60/10W 10,3V B-22dt 1
0220169 Fyrljuslåda F-033-1391 med ELCO-12 1
N00321 Fyrlykta, LLSL-300 1
N00268 Lins, 300mm dioptr slipad trum 1 Lins 1 Omfattning: 270°L+90°Of

Beskrivningar/Kommentarer:

FYRBESKRIVNING: 
11,5 m högt koniskt trätorn, med åttkantig lanternin. Vertikala ljusöppningar
NAUTISK UTSEENDE: 
Fyrtorn av trä. Koniskt. Vit. Höjd: 12 m.
Statligt byggnadsminne

Utskriftsdatum: 2021-04-09 2/2 Rapport ur Poseidon
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