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Landsort Karaktär: Fl(1+4) 60s. Svenskt nr: 327500. 
Position: N 58 44, O 17 52.
Internationellt nr: C6584.

Redan år 1642 fanns en båk (sjömärke) på Öja/Lands-
ort. Troligen var den identisk med vårdkasen på öns syd-
ände. Landsorts första fyr uppfördes 1651 av trä på en 
stenfot (köpmännen i Stockholm Göran Gerner d.y. och 
Abraham van Eijck). Fyrhållarna hade ett kungligt brev 
som tillförsäkrade dem rätten att uppbära en avgift av 
de fartyg som passerade Landsort. Fyren tändes 11 okt. 
1651 men släcktes 16 dec. 1651 då isen lade sig. Fyrens 
sken kom från talgljus i en stor kopparlykta. I mars 1652 
beslöt drottning Kristina att Landsorts fyr skulle dras in 
efter klagomål på kostnaden från skeppare och redare. 
Landsorts fyr var den första fyren som uppfördes av 
svenskar på nuvarande svenskt territorium. 

Efter långa förhandlingar mellan Kommerskolle-
gium och köpmannen Johan van der Hagen i Stockholm 
utfärdades återigen ett kungligt brev 31 juli 1669 som 
tillförsäkrade van der Hagen och hans ättlingar rätten att 
uppbära en avgift av de fartyg som passerade Landsort och nyttjade fyren. Fyrbyggnatio-
nen påbörjades men van der Hagen avled i juni 1677 utan att ha lyckats tända Lands-
orts fyr. Hans änka Margareta, född Hidding, tog nu över och lät färdigställa fyren. Den 
bestod av en metallspegel (konstr. J.D. Braun) framför vilken en ljuskälla fanns, allt var 
monterat i ett trätorn. Sverige låg nu i krig och att tända fyren bedömdes av statsmak-
terna olämpligt. Amiralitetet gjorde en provfyrning den 3 sept. 1678 för att undersöka 
hur lång fyrljuset syntes. En månad senare beordrades att Landsorts fyr skulle tändas. 
Enligt det kungliga brevet skulle fyren hållas tänd från början av aug. månad fram till 
jul. Träfyren brann ner 17 sept. 1686 varefter en öppen stenkolsfyr av sten färdigställdes 
1689/91 (nuvarande torn).

År 1839 sålde ”fyrintressenterna”, där bl.a. van der Hagens ättlingar ingick, Lands-
orts fyr till svenska staten. Samma år förvärvade staten Öja/Landsort med fiske från Fåll-
näs gård i Sorunda socken. År 1840 byggdes tornet om och fick ny lanternin, 3 engelska 
pläterade speglar + 6 paraboliska mässingsspeglar, 9 envekiga rovoljelampor, omloppstid 
6 min., klassificerades som omgående spegelfyr, tänd 15 nov., skenet syntes 4-4½ mil.

Nuvarande utseende fick fyren vid ombyggnaden 1869/70 då den försågs med en 
konisk påbyggnad av järn, ny lanternin, 2:a ordn. (1400 mm) lins (Henry Lepaute) med 
krona och krans,  urverk med lod (83 kg), omloppstid 5 min, en trevekig rovoljelampa. 
Samtidigt installerades även en bifyr med 5:e ordn. (375 mm) dioptrisk trumlins 60° 
samt envekig fotogenlampa som 1907 ersattes av luxljus. År 1887 fick huvudfyren en 
fyrvekig fotogenlampa som år 1906 ersattes  av luxljus.

År 1938 elektrifierades fyren och nuvarande 3:e ordn. huvudlins flyttades hit från 
Varbergs fyr. Urverket med lod från 1870 är kvar men används ej. Två signalkanoner från 
1873 står ännu intill fyren, deras funktion ersattes 1902 av en knallsignalapparat vilken i 
sin tur ersattes av en nautofon 1938. 

Landsort, bifyr   



Tidigaste fyr år:  1651
Nuvarande fyr år:  1691
Automatiserad år:  1963
Avbemannad år:  1963
Tornets höjd:  25,2 m
Lyshöjd över havet:  44,5 m
Lysvidd:   22 nm

Original optik:  (Talgljus)

Nuvarande optik:  3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk planlins med
bulls-eye och 6 inslipade ringar 12 fack á 30° (4 lins, 3,5 
öppen, 1 lins, 3,5 öppen) samt katadioptrisk krona (15 
ringar) och krans (4 ringar), roterande på kullager, 60 sek. 
Linshöjd: krona 745, trumma 665, krans 275 = 1685 mm

Fyrapparat:  2x1000 W 120 V lampor, landkabel, diesel.

Övrig utrustning:  Bifyr, en prototyp av SABIK bestyckad med LED-lampor.

Byggnadsmaterial:  Gråsten 

Tornets färg & form: Vitt runt torn med röd järnkon under lanterninen

Fyrplatsbostäder:  Två året runt öppna vandrarhem varav ett beläget i 
lotstornet, tillsammans c:a 50 bäddar (08-5203 4005, 
5203 4111), samt en året runt öppen matservering 
(förbeställ vintertid). Sommartid två matserveringar och 
en butik med begränsat varusortiment. 
Mer info på www.landsort.com

Ägare:   SjöV äger fyren, vissa hus ägs av Statens Fastighetsverk. 
Ön är kronoholme med Skärgårdsstiftelsen i Stockholms 
län som naturvårdsförvaltare.

Kontaktperson:  Ostkustens TO, 08-666 6600.

Skydd enligt lag:  Statligt byggnadsminne 1935, tornet. Ön är naturreservat.

Vägbeskrivning:  
Från Stockholm nås Landsort med allmänna kommunikationer på följande sätt: 
Pendeltåg från Stockholm C till Nynäshamn, buss 852 från Nynäshamns hamn till 
Ankarudden. Från Ankarudden till Landsort med Waxholmsbolaget. Restid c:a 2½ 
timme (se www.landsort.com). 
Med bil kör väg 73 till avfarten Älgviken därefter mot Torö till Ankarudden/
Herrhamra brygga. P-platser finns avgiftsbelagda under sommarhalvåret. Kontanter 
och vissa bensinkort. Restid under icke rusningstid c:a 60 minuter.
Från Södertälje med bil, kör väg 225 till T-korset vid Porthus i Sorunda, därifrån via 
Stora Vika mot Norsbol. Vid Norsbol höger mot Ankarudden/Herrhamra brygga. 
Restid c:a 65 minuter

Ritning godkänd av Kungl. Majt 1869



Fyrar i närheten av Landsort     Foto: Ulf Schloss

Tiljanders Knalt LFl(2) WRG 12s Landsorts Bredgrund ISO WRG 4s

Grisblänkan
Fl WRG 3s

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Majoriteten av medlemmarna är enskilda personer intresserade av fyrar och 
fyrhistoria. Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är 
fylld med artiklar och nyheter om våra fyrar. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com
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