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Burö, en riktad radiofyr, RD
”Ragnars fyr”

N 57° 56´. O 11° 38´
1952 till 1978

Lars Jägersvärd

Inledande tankar
Hur vi än håller emot och tycker att det var bättre förr, så är det oundvikligt att gamla 
vanor och gammal teknik kommer att ersättas av nytt beteende och ny teknik. De 
innovationer och projekt som var högteknologi och framtidsteknik då, faller ur tiden 
nu. De glöms bort när ny teknik tar över. De personer som var med och formade går-
dagens vardag finns inte kvar och kan berätta hur det gick till, men en del dokument, 
rapporter, kassaböcker och företagsorgan har sparats i våra arkiv och bibliotek för 
eftervärlden och tur är väl det. Många gånger har det nog hetat "släng skiten", men 
heder till alla som samlar i bokhyllor, sjöbodar och magasin för eget intresse, nostalgi 
och för minnenas skull. Dessa samlingar kan komma till användning för någon histo-
rieintresserad person i framtiden. Kan man även visa funktionen för någon apparat så 
är det bra. Det finns många fina lokala museer att besöka. Sjöfartsmuseet i Göteborg 
har valt en annan linje, man stänger. Frågan är när får vi ett fyrmuseum i Sverige?

En riktad radiofyr -RD- är en konstruktion som med hjälp av en radiosändare, två 
antenner och en teckengivare ger fyren dess möjligheter. Med hjälp av dessa och en 
anordning som kan styra effekten från sändaren till de två antennerna i takt med 
villkoren från teckengenereringen fås följande funktion: en lob där morsebokstaven 
A (• ___) sänds ut på styrbordssidan, vid gång mot fyren. Genom att vända effekten i 
antennsystemet och sända morsebokstaven N (___ •), vilket är inversen av bokstaven 
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A, ger detta en lob på babordssidan. Kommer man att ligga på en kurs mellan de båda 
loberna, får man en konstant ton i sin radiomottagare. Detta är en kurslinje som gör 
det möjligt att gå klar för de hinder som finns vid sidan av densamma. Det gick att an-
vända en vanlig radio som mottagare, ingen pejling behövde göras, som för en cirkulär 
radiofyr. I Sverige har det funnits 10 st RD för civilt bruk och ungefär lika många 
för militärt bruk. De militära var hemliga och byggdes under kriget. Den första RD 
i Sverige var placerad i Öregrund och hade igenkänningssignal 01. Den var militär. 

Året var 1946 och Avd. 34 Björkö Svenska Västkustfiskarna har sammanträde och en 
av punkterna på dagordningen var att diskutera om man kunde få till stånd en radio-
fyr på Burö i Öckerö skärgård. Anledningen var att säkra in- och utseglingen förbi 
skären Stora Oset och Torrbeskär vid otjänlig väderlek. Man beslöt att undersöka 
om detta var möjligt. Två av medlemmarna, Ragnar Gillholm och Valter Barlind fick 
uppdraget att utreda om det var genomförbart.

Burö radiofyr 1952

     Burö RD 1952               Burö RD 2012                           Teckengivare 1952
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Ragnar var skeppare på fiskebåten Lärkan, som 
han ägde tillsammans med sina två bröder. 
Bröderna ägnade sig åt kustfiske vilket innebar 
att man fiskade med en speciell trål med rullar, 
”bobbis”, och man hade alltid land i sikte där 
man hade sina ”mej”. Landmärkena gav dem 
kurslinjer inom de områden där man genom 
erfarenhet kände botten. De enda elektroniska 
hjälpmedel som fanns på båten var ekolod och 
en radio. Valter var skeppare på Lagafors och 
var endast aktiv i början av projektet.

Ragnar i skansen på fiskebåten Lärkan.

Efter mycket arbete får man ekonomiskt gehör av myndigheter, fiskare i närområdet 
och tillverkare. AGA Baltic var den enda tillverkaren och lämnade en offert på ut-
rustningen till en summa på 18.000 kronor. 

En anläggningsbudget arbetades fram och redovisades:

Utgifter
Fyrapparaturen AGA Baltic    18.000:-
Tomt på Burö          375:-
Fyrhus inkl. målningsarbete      3.200:-
Manöverkabel till Knippla, kraftkabel    3.500:-
Mätningskostnader         482:15
Transformatoranläggning      2.000:-
Uppmontering av radioutrusning och arbetsmaterial   1.000:-
Kostnader för utredning      1.500:-
Oförutsedda utgifter         500:-

SUMMA:     30.557:15

Detta skulle balanseras mot de bidrag och insamlade pengar som fanns tillgängliga.

Bidrag
Göteborgs och Bohusläns Landsting     5.000:-
Bohuslänska Fiskarfonden      5.000:-
Bidrag från fiskaravdelningarna   10.000:-
Kungl. Fiskeristyrelsen    10.557:15

SUMMA:     30.557:15

Budgeten godkändes och Avd. 43 Björkö fick uppdraget att bli formell ägare och an-
svarig för radiofyren. Ragnar driver projektet. Mätningar görs av AGA Baltic, Kungl. 
Lotsstyrelsen och Göteborgs hamn, som har erfarenheter från RD på Vasskären, en 
av de fem befintliga RD-arna i Sverige. Fyrhuset byggs. Utrustningen monteras och 
mäts in. Den 21 januari 1952 står Burö RD på plats och är i trafik till en kostnad av 
30.000 kronor.
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Ur Underrättelser för Sjöfarande kan läsas följande:

Detaljer: Med vederbörligt tillstånd har en riktad radiofyr benämnd Burö, anordnats 
på norra udden av Burö, c:a 0,8 nm O om fyren Stora Oset, enligt nedan.

Frekvens: 1616,5 kc/s. Tonfrekvens: 800 c/s.

Räckvidd: 10 nm. (uteffekt från sändaren c:a 100 W).

Igenkänningssignal: Morsebokstäverna UR (•• ___    • ___•) angivna var 6 min (juste-
rades sedermera till 1 min).

Riktade signaler: Längs kurslinjen konstant ton. På styrbordssidan morsebokstaven 
A (•___), på babordssidan morsebokstaven N (___•) vid gång mot fyren.

Kursriktning: C:a 94°.

Signal gives: Kontinuerligt såväl under tjocka som klart väder.

Navigeringsanvisning: Kurslinjen leder fritt från sjön V om fyren Stora Oset till 
farvattnet mellan fyren och skäret Lilla Oset. Kurslinjen går c:a 200 m N om fyren 
Stora Oset och c:a 50 m N om skäret Lilla Oset. 

Radiofyren fungerar t.v. på försök, dess sändningar kan inställas utan särskilt med-
delande. 

Burös fortlevnad
Under det första året som fyren var i drift krävde den underhåll, uppgraderingar och 
justeringar. Ragnar Gillholm och Einar Bengtsson som även var Sjöfartsverkets till-
syningsman på Björkö, får ständigt passa upp och bistå personalen från AGA Baltic. 

Hur gick det då till att navigera med hjälp av en RD? Lärkan, som var byggd 1914 
och hade en längd av 44 fot, var inte utrustad med så mycket elektroniska hjälp-
medel. Det fanns en radio i skansen där man lyssnade på nyheter, väderrapporten 
och sist men inte minst Göteborgs Fiskhamnsrapport. Nu skulle man också använda 
radion till att navigera. Att flytta den från skansen till styrhytten var inte att tänka 

på. Lösningen blev att man fick ställa in radion för 
Burö RD, 1616,5 kc/s, samt skruva upp volymen så 
att han som stod i kappen, i nedgången till skansen, 
kunde höra signalerna, och dirigera rorgängaren så 
att kurslinjen - konstant ton - hördes. Det blev ett 
lagarbete. Vem som var den skyldige om man gick 
på grund, det var en annan historia. 

Fyren var etablerad och allt borde vara frid och 
fröjd, men elektronik och mekanik fordrar sitt un-
derhåll. Driftstopp förekom ofta. Eftersom Ragnar 
var på fiske för det mesta var det Einar som fick 
ta ansvaret att vara fyrvaktare på Burö. Einar var 
mångsysslare på Björkö. Där drev han en mekanisk 
verkstad, hade taxibåtsrörelse och var tidningsom-
bud för Göteborgs Posten samt fyrtillsyningsman 
för Kungl. Sjöfartsstyrelsen.. AGA:s reklamblad för RD
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En dag sitter Einar nere i hamnen. Han har brutit foten 
så någon verksamhet med taxibåten är det inte fråga om. 
Men han sitter inte ensam utan har sällskap av två genuina 
profiler från Björkö. Bäst som de sitter där och lägger ut 
texten så dyker det upp en figur som vill att Einar skall 
köra honom till Hjuvik för att hämta en person. Einar som 
är justerad tycker att han inte kan klara av körningen och 
vägrar att ställa upp. Men personen står på sig och fordrar 
att Einar skall köra. Efter en stunds dividerande tar per-
sonen fram en pistol och tvingar Einar att köra honom 
till Hjuvik. Väl framme plockar man upp en person med 
portfölj och går ut till havs där en båt väntar. Det visar sig 
vara spritsmugglare Bremers båt. Mannen med portföljen 
kan ha varit Bremer själv, han med pistolen var medhjäl-

pare. Männen betalar Einar och fortsätter med sin egen båt. Foten läker sig och Einar 
kunde fortsätta sin verksamhet och björköborna kunde få sin tidning och läsa om vad 
som hänt i världen och om Bremers uppgång och fall. 

På våren 1953 fungerar fyren tillfredsställande och Ragnar får i uppdrag att upp-
vakta Kungl. Lotsstyrelsen med en skrivelse om att ”densamma skall överta driften 
av fyren”. I sep 1953 får man avslag på förfrågan. Motiveringen är att ”Enär emellertid 
radiofyren icke har någon betydelse för den allmänna sjöfarten, har Lotsstyrelsen denna 
dag lämnat framställan utan bifall.”

Einar och Ragnar fortsätter att underhålla fyren. Att komma till Burö för att åtgärda 
fel, när någon ringde och sa: ”nu går inte fyren”, var inte det lättaste. Ingen fast landför-
bindelse fanns. Vid enklare fel, t.ex. ett elektronrör som hade tröttnat, var det direkt 
att byta ut det. Vid mer komplicerade fel fick man improvisera. Eftersom det inte 
fanns telefon på platsen för att få konsultation var det bara att styra hem till Björkö 
igen. Efter att ha talat med AGA via telefon på Björkö för att få något uppslag var 
det bara att åka hem igen. Lyckades det så var det OK, men kvarstod felet var det att 
åka ut igen och få nya uppslag. Det kunde bli många sjöturer fram och tillbaka innan 
problemet var löst. 

År 1964 gör Avd. 43 Björkö ett nytt försök att slippa ansvaret för fyren. Man tillskri-
ver Kungl. Sjöfartsstyrelsen och ber dem ta över driften av fyren. Sjöfartsstyrelsen 
begär uppgifter om driftskostnaderna: Ragnar tar hjälp av Svenska Västkustfiskarna 
och redovisar driftkostnaderna. Följande kostnader redovisas:

Resor till fyren   c:a 400 kronor per år
Antal servicebesök  omkring 15 st per år
Material, elström och brandpremie 1588 kronor för en 3 års period

TOTAL DRIFTKOSTNAD  930 kronor per år

Till detta kommer Televerkets kostnad för sändar-licens på 200 kronor per år. 

Sjöfartsstyrelsen avslår begäran med motiveringen att ”fyrens funktion är inte drifts-
säker.” Samtidigt skriver man att ”Decca Navigatorn är det som kommer att gälla i 
framtiden”.

     Einar Bengtsson

Lars Jägersvärd
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Ragnar och Einar får fortsätta att driva 
den 12 år gamla fyren vidare. Förutom 
att byta de elektronrör som går sönder 
sänds teckengivaren, som var elektro-
mekanisk, till AGA för justering. En 
kostsam utgift för Avd. 43. År 1972 är 
teckengivaren ur funktion igen. Den 
lämnades in för reparation till en radio-
handlare på öarna men han kunde inte 
reparera den. Den sändes då till AGA 
och efter detta är den försvunnen. Rag-
nar som är plikttrogen väntar på att den 
skall dyka upp så att han kan få igång 
fyren igen. Men teckengivaren är och 
förblir försvunnen. 

En personlig tragedi inträffar för Ragnar 
och intresset svalnar för fyren. Den 14 
september 1974 slår Ragnar av ström-
men och Burö RD har tystnat för alltid.Burö RD idag

Men Burö kommer att ”spöka” fram till 1980, innan den försvinner ur Svensk Fyrlista.

           ODE TILL EN RD

Fyr Du stod där i vädrets alla skiften
inte för att synas eller glänsa
Modulerade radiovågor var din mission

Din kodade våglängd läste vi ej
radiovågona nådde vår Radio
som blev vårt akustiska öga

Radion omvandlade intet till förståeligt ljud
Vår kurs blev rätt och vi höll så
På väg mot Din fasta position.

I dag är Du tyst och märkt av naturens krafter
Du har mist din energi och ton
Atmosfäriskt brus fyller Din våglängd 
Du vem av oss saknar Dig i dag.                     Burö i dag.


