
100-året for lys i Svaneke Fyr 
Artiklen er skrevet af Eigil V. Jensen og Preben Falk Rangård, Svaneke Byarkiv. 
 

Den stranding, der gav anledning til opførelse af et fyr ved Svaneke, var strandingen 
af skonnerten ”Louise & Helene” af Newarp ved Stettin, Polen. 
 

Erkendelsen af, at mange 
tidligere forlis kunne have 
været undgået, hvis der 
havde stået et fyr på 
Hullenakke, satte gang i 
bestræbelserne på at få 
opført et fyr dér.  
 

Der skulle imidlertid gå tre år 
før Svaneke byråd af 
Fyrvæsenet blev spurgt, om 
man ville stille et stykke jord 
til rådighed på Hullenakke. 
 

Her lå en skanse: Sandkaas 
Østre Batteri, hvori der 
havde været to stk. 18 punds 
kanoner til at dække 
Svaneke havneindsejling. 
 

Byrådet svarede ”Ja” og arkitekt Knud V. Barfoed blev bedt om at udarbejde tegninger. 
(Fig. 4a og 4b) Det blev bygmester Otto Bertelsen, der fik entreprisen på tårnet og 
bygmester Munch, Nexø fik entreprisen på at opføre to funktionærboliger.  
 

Kontrakten mellem 
fyrdirektør H. W. Ravn  
og Otto Bertelsen om 
bygning af fyret blev 
underskrevet  
20. februar 1918.  
 

Soklen til tårnet blev et 
kvadrat på 5x5 meter  
af hugget granit medens 
resten af tårnet blev opført 
i sandsten fra Nexø. 
Tårnet blev 15 meter højt. 

Den 15. januar 1920 tændtes et 
midlertidigt Blaugasfyr, anbragt på 
platformen udenfor lanternen. Svaneke 
havde allerede i 1909 fået elektrisk lys. 
 

Den 1. august 1920 tændtes fyret, som 
var et anduvningsfyr med et 3´ordens 
linseapparat med 55 mm linse.  
 

Flammens højde var 20 meter og 
lysevnen 26 sømil (ca. 50 km). 
Synsvidden var 14 sømil (ca. 27 km) og 
karakteren var to blink hvert 30 sekund. 
Tågesignal: Sirene med motordrift, to 
stød hvert minut. 



Svanekes fyrmestre 
Niels Peter Johansen 1919-1935 

Jens Peter Jensen 1935-1951 

Einar Frandsen 1951-1956 

Kristian Hermansen 1957-1958 

Holger Riberfeld 1959-1961 

Sven Helge Dyrbye Grumsen 1961-1972 

 

Niels Peter Johansen (1872-1935) blev 
Svanekes første fyrmester. Han kom fra 
Dueodde Fyr og døde i embedet.  
 

Sven Helge Dyrbye Grumsen blev Svanekes sidste fyrmester. Han var fyrmester fra 
1961 til fyrets automatisering i 1972, hvorefter han forflyttedes til Hammerodde Fyr.  
 
 

10 år uden strandinger i nærheden af Svaneke 
 

Efter at Svaneke fyr var opført i 
1918/19 skal vi helt frem til 1929, 
før der igen sker strandinger i 
nærheden af Svaneke.  
 

Det var den norske damper 
”Skolma”, der 16. januar 1929 
strandede mellem Ypnasted og 
Bølshavn i en snestorm fra øst 
på rejse fra Riga, Letland til 
Manchester, England med en 
ladning træ.  
 

Siden har ingen alvorlige 
strandinger fundet sted ved 
Svaneke.  

 
På et tidspunkt under 2. verdenskrig 
(1941) beordrede tyskerne fyret 
slukket, (der var altid to tyskere på 
vagt på fyret), da de troede, at 
amerikanske bombemaskiner  
brugte fyret som pejleobjekt ved 
bombetogter over Nordtyskland.  
 

Slukningen af fyret medførte, at  
en tysk dampfisketrawler ”Gisela” 
strandede nedenfor fyret  
den 17. november 1941.  
 

Den blev bragt flot af Switzer  
den 20. november 1941. 
 
Den 1. april 1972 automatiseredes Svaneke Fyr og blev nu overvåget fra Hammerodde 
Fyr. Ved automatiseringen blev der monteret tågedetektor og lysrelæ i fyret til automatisk 
tænding og slukning af tågesignaler og lys. 
 

 
 



 
Sirenerne blev slukket den 1. januar 1988 med 
et års prøvetid. Hvis der ingen indvendinger 
kom, ville de lukkes ned for evigt. Det gjorde 
der ikke. Samme år ændredes fyrkarakteren til 
to blink hvert 20 sekund.  
 

Forbedrede navigationsmidler (radar og GPS) 
gjorde fyr overflødige.  
 

Den 1. august 2010 blev Svaneke Fyr nedlagt i 
lighed med mange andre fyr i Danmark. I 2011 
er Skagen og Hammerodde de eneste 
bemandede fyr i Danmark. 
 

Beslutningen om at nedlægge Svaneke Fyr 
kom i foråret 2010. Det vakte stor opsigt i 
Svaneke, at et af byens vartegn, som mange 
mente havde affektionsværdi, forsvandt. 
 

Byforeningen Svanekes Venner forsøgte at få 
fyret fredet; men det lykkedes ikke. 
 

Fællesrådet for Svaneke og omegns 
foreninger forsøgte i foråret 2011 at få lys i 
fyret igen; men der var ingen interesse herfor. 
 
 

Svaneke Fyr i dag 
 

 
Selvom lyskeglen fra fyret ikke mere fejer 
over Hullehavn og indover mod Svaneke 
havn, så liver det lille lys i toppen op. 
 

Svaneke Fyr ejes i dag af Pia Frausing 
og Jan Andersen, der i forvejen ejer den 
gamle fyrmesterbolig ved siden af, som de 
bruger som fritidshus. 
 

Da de købte fyrtårnet gav de udtryk for, at 
de ville undersøge mulighederne for igen 
at få lys i fyret, og det lykkedes, så i dag 
er der igen lys i Svaneke Fyr fortæller Pia 
Frausing. 


