
Som sagt - en olycka kommer sällan ensam
Har Ni sjökortet 529 till hands? Då

finner Ni en fyr med läget: 62 gr. 55
min. N lat. & 17 gr. 38 min. O long.
Grans avbemannade fyr. I Gnarps soc-
ken av Gävleborgs län.

Då fyren tändes för första gången -
1 sept. 1886 - bestämde dåvarande ge-
neraldirektören Ruuth, att den skulle
hållas lysande enligt de vanliga reglerna
för fyrar, således ingen bestämd släck-
ningstid. Det blev för fyrmästaren stra-
ratsrikt nog. ensam som han var. Först
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långt fram i tiden blev fyren trebeman-
nad.

Under 1971 blir hälsingekusten en
helt obemannad fyrsträcka.

Under året avtackas personalen
på Agö fyr efter elva decenniers
ljusvakt. Natten från 8 till 9 sept. 1860
sändes det första blänket. Den 16 dec.
1970 kl. 20.30 släckte Fyrmästare Erik
Andersson gammelfyrens linsskärpta la-
ga. Linsrotatorn som drevs av ett lod
stannades. t.odet gick genom hål i 1,'.01-



ven ända ner i en havsögd alkov i fyr-
mästarbostaden, senare förstefyrvakta-
rens bostad.
I samma ögonblick lågan blåstes ut,

sände det nya tornet sitt sektorbundna
el-sken ut över hav och skärgård. Re-
dan tidigare hade den automatiska
mistsignaleringen satts i funktion.

Ar 1917 fick fyren motoriserad mist-
lurning; ett böl mäktigare än det som
framkallats med den handdrivna luren vi
pojkar gärna hade fått veva åt vakt-
havande: en minuts tjut - fyra minuters
paus. Välgörande för öron och späda
armmuskler.

När det motordrivna bölet första
gången upphävdes, missförstods det av
fiskarenas sommarhyrda kossor. Förtjus-
ta skumpade de över stock och sten de
två kilometrarna från fiskarehamnen till
fyrudden. Snopna lomade de småningom
av hemåt. Besvikna på det så lovande
bölet!

Tre årtionden har gått - och mer
därtill - sedan den siste fiskaren och
den sista kon lämnade Agö,

Sedan fyra sekler har Agö bevisligen
varit bebott. I varje fall under fiske-
säsongerna. Efter fyrens avmanning
återstår endast den gamla fiskehamnens
"Iritidsbemanning". När fritidsfolket
stängt för vintern, kommer tjuvama.
I höstas gjorde racerbåtsburna "gäster"
stora "bärgningar" i stugorna. Sjöfarts-
verket bestals på tre mässinglanternor
och en större dragg, allt ombord i en
kutter uppdragen på den avsides från
fyren liggande Tärnöhamnen.

*
Men. Låt oss lämna Agö åt tjuvpacket

för den nämnda positionen! Grans fyr-
plats med andra ord. Och låt tidens lod-
verk föra oss ett halvsekel åter! Till en
solglittrande vårdag med spridd drivis.

Den tretaliga fyrpersonalen var i full
fart med båtrustningen. Ekorna blänkte
fuktigt färsktjärade. Motorbåten för fär-
der till fastlandet vinterslumrade ännu
på sin slip.

Då dök plötsligt gamla ångdrivna
tjänste- och inspektionsfartyget Ge/le
ytterst oväntat opp. Från toppen av
fockmasten svajade vårglatt signalen för
ordern: "Hämta distriktschefen med liten
båt!"

Personalen måste omgående slänga
verktygen och skruda sig i uniform. Fyr-
mästaren lät sjösätta lämpligaste ekan
och rodde ut mot Ge/les uppankrings-
plats.

För sent såg han det! Han hade i
hastigheten förgätit att medtaga någon
bänk för chefen att sitta på! Varför kun-
de inte Ge/le ha sjösatt någon av sina
egna båtar? Och chefen som fått sin of-
ficcrsutbildning i Oscar Il:s flotta!

Chefen -- en ståtlig man, rejäl och
rättsint men korrekt, barsk och kort i
ton - steg från lejdaren ner i ekan.



Rynkade ögonbrynen:
- Har ni haft ont om ved i vinter?
- Näe, men jag glömde bänken

brådskan, urskuldade sig "mästarn".
- Jag får väl stå då.
Så höjde chefen sin blick mot fyr-

platsens flaggstång. Fyrmästarfrun hade
hissat nationalsymbolen. I all iver. Upp
och ned! Mästarn följde chefens blick
och suckade resignerat:

Jaa! En olycka kommer aldrig en-
sam!

Ro! kommenderade chefen för-
argad.

Och mästarn tog i förskräckelsen ett
så kraftigt årtag, att distriktets över-
huvud gjorde en överhalning och plan-
terade sätet i båtdurkens färska tjära.

Där förblev han sittande utan kom-
mentarer, tills stranden var nådd. I sin
granna uniform vid mästarns fötter!
Förstulet såg roddaren ner på sin för-
man. Till sin lättnad tyckte han sig fin-
na, att chefsblicken ljusnade, att det spe-
lade vänligt kring munvinklarna.

Efter fullgjord inspektion - varunder
varken tjära eller flagghissning bragtes
på tal - gick man in på kontoret. Che-
fen utbad sig en tidning.

- Vi har inte varit i land på flera
veckor, genmälte mästarn, så vi har bara
gamla tidningar härute.

- Bra! Kan jag få en?
Sedan bredde han ut den på skriv-

stolen, satte sig aktsamt ned och skrev
i platsens visitationsjournal:

"Visiterat platsen och funnit allt i
bästa ordning."

*
Flagghälsning från obemannad fyr

kunde väl ordnas? Det är ju så trevligt
att hälsas välkommen! Genom en knapp
på bryggan kunde person i distriktschefs-
ställning på lämpligt avstånd - ett par
nautiska mil - utlösa en radioimpuls,
varigenom en stång sköte upp ur tornet
och vajade en flagga.

Å nationella paraddagar kunde chefen
genom en vacker honnör besvara sin
egenhändiga impuls.

Ragnar Pousard


