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Fyrspanarresa på Gotland i augusti 2008
Anders Lindqvist (text och foto)t

Äntligen på väg på semesterresa, en 
fyrspanarresa till Gotland. Är av naturli-
ga skäl svårt för en bilburen fyrentusiast 
att ägna sig åt fyrspaning och då passar 
Gotland bra eftersom många av fyrarna 
står så det går att komma fram till dom 
med bil och ön är ju inte alltför stor. 

Började spaningen redan i farleden 
ut från Nynäshamn där vi även mötte 
Polferrys Scandinavia på väg in till Ny-
näshamn, ett av få fartyg denna måndag. 
Gjorde några tappra försök att fota både 
fartyget och Gunnarstenarna. Fartyget 
gick väl bra med det objektiv jag hade 
med mig till kameran medan det var lite 
för långt avstånd till Gunnarstenarna. 
Skymtade Öja Landsort innan vi läm-
nade fastlandet bakom oss. Ägnade som 
vanligt en stor del av överfarten till far-
tygsspaning på däck. Dock så var det just 

den här resan väldigt lite fartygstrafik 
och det var först när vi skymtade Got-
land som vi mötte ett par fartyg, men 
på för långa avstånd för att kunna identi-
fieras. Det blev en snabb incheckning på 
Hamnhotellet i Visby och en bit snabb-
mat innan fyrspaningen började. 

Den här gången hade jag som mål 
att hitta och fota Stenkyrkehuks fyr 
som jag missade förra gången. Hade 
vägbeskrivningen från fyrsidan med mig 
och hittade affären i Hälge och rätt väg 
även om jag började tvivla efter några 
km, men vägbeskrivningen stämde och 
det gjorde även beskrivningen av vä-
gens skick då det bitvis var mycket då-
ligt skick på grusvägen. Följer man bara 
vägen tills den tar slut så står fyren rakt 
fram lite skymd av växtligheten. Det är 
lite ont om P-platser så är det många 

Fårö fyrplats
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besökare på en gång kan det bli en lite 
längre promenad. Det är tydligt märkt 
privat mark på grinden till huset/fyren, 
men från vägen som går snett upp till 
vänster om staketet går en stig vid sidan 
av tomten så att ta sig fram till fyren går 
alldeles utmärkt. Det är däremot svå-
rare att hitta en bra fotoplats då klinten 
framför fyren stupar ganska brant och 
det är lite buskar och träd i vägen. Det 
här är ett problem som man ofta ställs 
inför som bilburen fyrskådare då fyrar 
egentligen skall ses och fotograferas från 
sjösidan gärna i mörker och/eller dåligt 
väder, men har man ingen båt/fartyg så 
får landsidan lov att duga. 

Efter att ha tagit några kort på Sten-
kyrkehuk så skulle man väl egentligen 
ha åkt tillbaka till Visby för middag 
och planering inför morgondagen, men 
eftersom det på Gotlandsbolagets fär-
jor finns ett sjökort på sträckan Nynäs-
hamn - Visby så hade jag hittat ett par 

Occas-märkta fyrar och jag var ju inte 
på Gotland för att ligga på hotellet utan 
för att fyrspana, så jag fortsatte upp mot 
Halls fiskeläge. Jag var inte förberedd, så 
jag hade lite dåliga referenser var fyren 
skulle finnas och missade den den här 
gången. Jag hittade däremot en anslags-
tavla vid hamnen med lite information 
om fiskeläget och den tidiga vippfyren. 
Nu fick jag en anledning att komma till-
baka till Gotland för mera spaning. Efter 
den missen och då det ändå var ganska 
nära så fick det bli Fårö den här gången 
också. Det är svårt att avstå från att ta 
nya kort av fyrar även om man varit där 
förut och fotat. 

Nu började dock magen påminna 
om att det var dags för middag så det 
började bli tid att vända tillbaka till Vis-
by. I stället för att ta raka vägen ner så 
åkte jag vägen över Slite där jag även den 
här gången lyckades med att komma ner 
till hamnen och det lilla museet när dom 
drog ut sin tändkulemotor och startade 
den så det blev ett längre stopp än vad 

Stenkyrkehuks fyr

Koviks vippfyr
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jag tänkt. Passade på att ta ett par bilder 
men framförallt lyssnande jag på dunket 
från motorn. 

Vaknade på natten av att det reg-
nade kraftigt och med tanke på att jag 
bokat in Stora Karlsö på tisdagen så var 
regn något jag inta ville ha. Tisdagsmor-
gonen bjöd på lite låga moln och ett 
kraftigt dis, men regnet hade dragit bort. 
Efter en tidig frukost på hotellet och lite 
provianterande så styrde jag ner mot 
Klintehamn. Att jag var tidig berodde 
på att jag planerat in ett besök vid den 
fiskeby med vippfyr som är uppbyggd i 
Kovik utanför Västergarn. En plats som 
jag kan rekommendera för besök. Det är 
bra information om platsen och om stu-
gorna som är ditflyttade. 

Det var intressant att se vippfyren och 
ensfyren i fiskeläget och att man faktiskt 
ansträngt sig att lägga enslinjen så att den 
gick rakt in i hamnen. Jag hade ju Stora 
Karlsö bokat så efter lite fotograferande 

var det dags att ta sig ner till Klintehamn 
och ta färjan över. 

På Stora Karlsö blev vi mötta av 
tillsyningsmannen som efter att ha häl-
sat oss välkomna talade om tiden för 
den guidade turen runt ön och att dom 
som ville äta lunch skulle förboka den. 
I övrigt så var det fritt fram på ön då 
fågelskyddet inte gällde så här sent på 
säsongen. Eftersom det här var mitt för-
sta besök på ön så valde jag att gå med 
på guidningen runt ön och tack vare en 
mycket påläst guide blev det en trevlig 
och lagom lång promenad. Hamnade 
lite på efterkälken när vi kom upp på 
fyrplatån då jag passade på att fotogra-
fera fyren, men tempot var inte högre 
än att det gick snabbt att komma i kapp 
gruppen. Det här är en plats jag kommer 
att återvända till men då blir det över-
nattning så att det kan bli lite mörkerbil-
der på fyren och möjlighet att njuta av 
utsikten och lugnet. Måste bara nämna 
restaurangen för dom som inte varit där, 

Stora Karlsö
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bara den är värd ett besök med det stora 
panoramafönstret och en helt fantastisk 
utsikt ut över Östersjön. 

Efter återresan till Klintehamn 
gjorde jag en avstickare ner till Hobur-
gen och det är väl samma sak där som 
med Fårö. Det hör väl till att besöka och 
fotografera dom fyrarna när man är på 
Gotland. Vädret som jag oroat mig för 
på morgonen hade blivit betydligt bättre 
för turistande men sämre för mig som 
gärna vill ha lite moln eller kontraster 
när det är fyrfotografering. Vid Hobur-
gen var det dock klarblå himmel och 
strålande sol så några dramatiska bilder 
blev det inte. 

Jag passade på att på vägen tillbaka 
till Visby besöka både Faludden och När. 
Vid Faludden får kameran ligga kvar i 
väskan med all skyltning om fotoförbud 
m.m. som är på platsen och fyren som är 
svår att se så kringbyggd som den bör-
jar bli. Det är lite synd att det även är 
tillträdesförbud vid dom gamla husen 
nere i hamnen, men fyren står där ännu. 
Raka motsatsen är det i När. Det är vis-
serligen naturreservat, men om man hål-
ler sig på vägarna så går det bra att köra 
ända upp till fyrplatsen. Bostadshuset 
såg lite övergivet ut med något trasigt 
fönster och sånt är ju aldrig kul att se. 
Man får väl hoppas på att någon kan ta 
tag i det och kanske öppna verksamhet 
på fyrplatsen så att den lever upp igen. 
Återigen så kunde jag konstatera att det 
är svårt att ta kort på fyrar om du inte 
är ute på vattnet. Här var det dock inte 
en brant klint ner i havet som hindrade 
utan snarare att fyrplatsen ligger på en 
liten höjd och det är en hög mur runt 
den. Jag hade behövt ett högre stativ till 
kameran och en stege till mig så jag fått 
med hela fyrplatsen, men jag gjorde vad 
jag kunde och hade lite tur med solen 
också. 

Hade en plats till jag ville besöka, 
men det fick vänta till onsdagen då det 
här blev en rätt lång dag ändå och 4 fyrar 
på en dag, 5 om man räknar vippfyren, 
fick räcka. Det märktes i Visby på kväl-
len att turistsäsongen var slut för i år då 
det var mycket lugnt på gatorna. Jag gick 
förbi hamnen på väg till hotellet och tit-
tade på dom enstaka fartyg som låg vid 
kaj bland annat båda snabbfärjorna från 
Gotlandsbolaget. 

Onsdag och hemresedag. Det blev 
ett kort besök den här gången, men det 
var den tid jag hade att disponera, som 
jag nämnt hade jag ju en plats till jag 
ville undersöka. Förra gången jag var på 
Gotland så tyckte jag att jag såg en fyr 
efter vägen ner till Klintehamn och sen 
var det det där med Occas på Gotlands-
bolagets sjökort också. Visste ungefär var 
jag skulle börja leta, det var strax efter 
Tofta och en golfbana skulle det vara på 

Närs fyr
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höger sida hade jag för mig. Som vanligt 
så är minnet inget att lita på utan när 
jag började tro att jag kommit alldeles 
för långt så dök golfbanan upp på höger 
sida och mycket riktigt så där stod Skans 
uddes fyr bakom klubbhuset, så nu kan 
jag pricka av en fyr till på Gotland! Det 
var kul att se att den faktiskt var med på 
klubbmärket till Visby golfklubb också 
och med tanke på att den ligger vid 
klubbhuset så är det väl stora chanser till 
att den faktiskt blir ompysslad, så det var 
en rolig fyr att hitta. 

Hittade några för mig nya fyrar på 
den här resan och fick mersmak för yt-
terligare besök på Gotland. Det skulle 

Skans udde. En fyr med visst renoverings-
behov

var trevligt att kunna få chansen att fo-
tografera fyrar från sjösidan så det får väl 
bli nästa utmaning hur man ska lyckas 
med det. 

Passade på att ägna onsdagsefter-
middagen till vanligt turistande i Visby 
och att göra en för mig viktig alltid åter-
kommande aktivitet vid alla besök på 
Gotland, ett besök på Högklint! Det 
måste vara drömplatsen för en fartygs-
spanare. Man behöver visserligen en 
stark kikare och ett bra teleobjektiv om 
man vill fotografera fartygstrafiken som 
kan vara rätt intensiv. 

Nu var det bara det tråkigaste kvar, 
nämligen hemresan. Det blev fartygs-
spanande på däck även på vägen hem 
och den här gången blev det även en del 
bilder på mötande fartyg. Det värmde 
även att se Landsort mot dom mörka 
åskmoln som låg in över land när vi när-
made oss Nynäshamn. Jag gjorde ett tap-
pert försök att ta en bild med ljuset från 
Landsort och åskmolnen i bakgrunden 
men det var lite långt avstånd och/eller 
för kort teleobjektiv, så dom bilderna 
är inget man visar upp. Det här var en 
resa som gav mersmak och jag kommer 
alldeles säkert tillbaka till Gotland och 
speciellt till Stora Karlsö.


