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Östergarns fyrplats
Folke Sjögren (text, akvareller och foto)

Kort om min fyrplatsstart i livet: Kom till Gotska Sandön 1925 (tror jag). Jag föddes 
säges det 1924 på franska nationaldagen. Därefter kom jag till Landsort 1933-1943 
med ett mellanspel på Måsknuv 1935-1937. Till Östergarn kom föräldrarna 1943. 
Där var jag ofta tillfällig besökare och extraman när ”plugg och jobb” kunde tillåta. 

Jag är skeppsbyggnadsingenjör och utbildningssakkunnig och har levt mest ut-
anför Sverige. England, Frankrike, USA och på Nya Zeeland och litet till. I Genève 
var jag i FN:s tjänst några år. Sedan 10 år är jag bofast (tror jag) i Hässelby Villastad 
och med galleri och ateljé i Vasastan i Kungliga Huvudkommunen. Har ett ställe i 
England i Kennilworth, där jag också håller till ibland. När jag hinner är jag ibland på 
Landsort. Jag har tecknat och målat sedan 6-7 års ålder och kan inte sluta. Min nästa 
bok PÅ GRUND – FÖRLIST finns sedan juni hos bokhandeln.

Östergarnsholme och fyrplatsen
Position 57 26’35’’ N. 18 59’26’’ O.

Detta placerar Östergarnsholme ett 
stycke ute till havs öster om Gotland. 
Enslighetsklass 3. Närmaste land är fis-
keläget Herrvik på Östergarnslandet. 
Holmen är låg och flack, beskrivs som 
ödslig och kal och ser mest ut som en 
prärie eftersom den saknar träd eller 

buskar. Undantag är några få som plan-
terats av fyrfolket. 

Från kuppen vid Herrvik ser man 
i öster ”holmen” med sina fyrar. En låg 
holme, bara några få meter över havet. 
Ungefär 1 kilometer bred och 4 kilome-
ter lång, alltså ganska osymmetrisk. Där 

Östergarns fyrplats från öster. En isolerad ö, en fyrplats där fem människor bor och verkar 
året om. Två är fyrmännens hustrur.
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har varit fyrplats sedan 1817 och det var 
Gotlands första fyr. Fyren var bemannad 
till 1920 då den övergavs. Husen flytta-
des eller revs och ett par hus fick förfalla.

En ny fyr togs i bruk 1920. Ett högt 
betongtorn byggdes långt från det gamla 
fyrsamhället. Nytt hus och bodar om-
gärdat av en bastant ”ringmur” fullkom-
ligade den nya fyrplatsen. Den gamla 
fyren var från början koleldad, men blev 
småningom moderniserad efter tidens 
krav. En ännu äldre fyr finns kvar och är 
platsens senior senioris. 

En Andreas Polheimer hade på 
1790-talet utvecklat en fyr med reglerat 
drag under kolelden. Det är säkert den 
enda kvarvarande i sitt slag som står här. 

Fyrmännen ålades att smida spik och 
lämna in till redovisning för att därmed 
säkra att fyren hölls igång som bestämt. 
Jag har lyckats få några spikar som jag 
tycker liknar pappspik med variationer.

Jag har lärt mig att tycka om hol-
men med dess speciella karaktär och den 
är inte alls ointressant. Det finns många 
minnen från fyrplatsens existens, i syn-
nerhet under 40- och 50-talen. Jag före-

slår därför att ni följer med mig ombord 
i en laxkutter eller med fyrbåten, som 
tar oss dit ut och iland vid Gamla Land-
ningen. Där finns brygga, ett par båtlän-
ningar och en liten sjöbod. Hamnen, där 
finns vad som behövs, men inte mera. 
Den ger något litet skydd för måttlig 
sydlig och ostlig vind. Den kan användas 
bara i hyggligt väder.

Den nya verksamma fyren byggdes 
och togs i bruk 1920 och slopades på 
1970-talet. Fyrplatsen domineras av ett 

Fyrplatsens utseende 1920 då den slopades och folket flyttade till den nya fyrplatsen.

Polheimerfyren var den tidigaste koleldade 
fyren på ”Holmen”.
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c:a 30 meter högt betongtorn en bra bit 
upp på holmen, så det blir en promenad 
på ungefär 500 meter. En differdinglerail 
med tralla underlättar transporter och 
visar vägen till själva fyrplatsen som om-
ges av en bastant stenmur med pampiga 
grindstolpar vid huvudingången. Grind-
stolparna har på toppen varsin klotfor-
mad hornmina från första världskriget. 
Det hela ser mycket etablerat ut och 
passar bra här. Innanför grindarna går 
man på en välvårdad men kort väg mot 
huset. Sparsmakat och välhållet. Vägen 
flankeras på sidorna av lönnar som ger 
intryck av en allé mot huset där bostä-
derna är inrymda för hela personalen. 
Ett stort stenhus med tre lägenheter, käl-
lare och extra rum. Det kan vara rejält 
blåsigt här så huset har många eldstäder 
och tjocka väggar för att vi inte skall 
frysa för mycket. Standarden är måttligt 
1920-tal med något försök till moderni-
sering. Enkelt fastän väl underhållet av 
fyrpersonalen. 

Holmen, fastän låg, platt och ödslig, 
lockar till närmare studium. Den är inte 

helt utan intressanta lämningar från an-
nan tid. Inte långt från huset finns i väs-
ter en ”domarring” troligen från vikinga-
tiden. Tre stenar i centrum och ett 20-tal 
stenar placerade i ring runt om. Diame-
tern är ungefär 6 meter. Jag vet inget 
mer om den. Kanske är det en gravplats? 
Den bara finns där som ett stumt vittne 
om förgången tid. Vidare mot väster pas-
serar vi ruiner efter fiskebodar vid Vit-
viken. Dom som en gång användes av 
gutar från östergarnstrakten. 

Det var bra fiske runt holmen. Man 
tog flundra, strömming, torsk och lax 
som saltades för vinterföda. Det finns 
mycket att berätta om den till synes öds-
liga holmen, om båda världskrigen, om 
flyktingströmmar och om örlog i krigens 
spår. Mycket som hänt i forna tider med 
kvarlämningar. Den bild jag nu förmed-
lar finns ännu på 1960-talet. Så kom 
automatisering och avfolkning. Nu är 
allt lämnat i ruiner. Huset och bodar är 
bortsprängda. 

Gamla fyren är byggnadsminnes-
skyddad och omgiven av husgrunder 

Påbyggnaden ovanpå fyren är en militär installation för observationer, fotografering o.d..
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som ännu syns och ger skydd åt något 
fågelbo. Den nya fyren går mot samma 
öde, men har ännu en svag ljuskälla dri-
ven med solpanel. Hamnarna är raserade 
av havet som tar tillbaka sitt.

En sevärdhet är Skandinaviens störs-
ta havsgrotta. Buckhulet, där sjöarna 
rullar in och havsbotten belyses av solen. 
Nästan ett naturligt kalejdoskop uppstår. 
Jag har alltid svårt att gå därifrån. 

Östergarns gamla fyrplats, en ruin.

Detta var en kort information om Got-
lands första fyrplats. Mycket mera finns 
att berätta. Det räcker till en större skild-
ring. Den kanske kommer, är åtminstone 
på väg. Vi får se! 

Några bilder får ge stöd åt anteckning-
arna som jag avslutar med en glimt av 
vad som en gång var några mänskliga 
och vardagliga händelser. 

Skandinaviens största 
havsgrotta Buckhulet
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Små och större händelser på tal, gärna med stor humor:
Jo, det var en turist här ute på senhösten. 
Vi tog som brukligt upp honom i fyren. 
Det var en sådan där som begrep allting 
bättre. Han såg och kommenterade sak-
kunnigt. När han stod här på gården och 
skådade våra Cykomorer, sa’ han – ”ni får 
väl aldrig några äpplen på dom träden! 
Blåser väl av innan dom kan mogna”. Jag 
kunde bara artigt svara att så skulle nog 
vara fallet, men det största problemet är 
att det är en slags lönnar!

Skam den som ger sig tyckte nog 
turisten, såg ut över holmen och det 
några hundratal lamm som betade där. 
Ett slags kort gräs, bara några centime-
ter högt, men som lammen väl kände till 
och betade sig välgödda på. Här kom tu-
ristens räddning: ”Dom där fåren har då 
inte mycket att äta här på holmen!” Jag 
ville inte rätta förståsigpåaren och sva-
rade bara, ”Neej – men om dom bara tit-
tar upp ett ögonblick så har dom en vacker 
utsikt i alla fall.” Troligen skildes turisten 
och jag med ömsesidig lättnad. 

Senare på hösten gick en kolbåt på här i 
bukten nedanför Gamla fyren. Det blev 
ju en massa jobb, lossning av last och 
bökande innan dom fick av henne. Hon 
slapp ju bli vrak i alla fall. 

Mindre roande för oss var vintern som 
kom med mycket snö och blåst. Vid 
trettonhelgen blev det ett häftigt vinter-
väder som snöade in våra båtar helt. Av 
motorbåten såg vi bara avgasröret ovan-
för snödrivan som var hårdpackad. Det 
tog oss en hel dag att skotta fram båten 
och slipen så att vi kunde gå iland föl-
jande dag. Det var inte mer än nätt och 
jämt att vi kunde göra resan. Vi köpte på 
oss mycket proviant före hemfärden. Vi 
anade att det kunde bli allvar med vin-
tern. Vi skulle få se mycket is den här 
gången och kunde inte gå med egen båt 
på länge. Dom fick hjälpa oss med liv-
räddningskryssaren och laxkuttrar flera 
gånger. Det har dröjt veckor tills vi har 
kunnat gå iland själva. 

Två sotningar och en till

Albert Sjögren, fyrmästaren på Öster-
garns fyr (han med tjuren på Gotska 
Sandön, som ni kanske minns) värmde 
på Skandia-motorn i fyrbåten och skulle 
dra igång den när en obekant man stiger 
ned på bryggan i Katthammarsvik, där 
dagens ärenden var avklarade. Mannen 
hör sig för om det möjligen var fyrmäs-
taren och berättade att han var den nya 
kommunala sotarmästaren Svensson. 
Han tänkte sig att komma ut till hol-
men för att sota i huset. Albert funderar, 
varför denna uppvaktning? I verkets hus 
skall vi ju själva sota, men sotaren vill väl 
få komma ut och ta sig en titt på fyren 
gratis. Nog kan han få det. ”Kom ned till 

våran brygga i Herrvik på torsdag mor-
gon. Då skall vi gå iland i ett ärende på 
morgonen och på eftermiddagen skall jag 
ta iland en fyrvaktare som går på semes-
ter. Kom till bryggan klockan 8 ungefär.” 
OK. Albert tuffar hemåt, men tänker att 
det var ett nytt sätt att få besöka holmen 
som Östergarn lokalt kallas. Den heter 
ju Östergarns holme på kartan. Torsdag 
går ju bra.

Torsdagsmorgonen bjöd på fint vä-
der och en fyrvaktare gick iland för att 
uträtta sin uppgift. Sotaren är på plats 
med alla sina verktyg och förskräcker 
därmed fyrvaktaren som är en extraman. 
Han säger, ”Nej inte dom där grejorna i 
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våran nyfernissade fyrbåt. Vi har alla 
prylar som behövs på platsen, kom bara 
med själv.” Det blev en fin resa en grann 
vårdag. Solen stack fram och alfågel 
sjöng runt nästan hela holmen. Albert 
uppskattade dagen och fågelsången när 
han gick ned till båtlandningen för att ta 
emot båten, fyrvaktaren och sotarmäs-
tare Svensson. 

Sotargrejorna inspekterades och 
godkändes av Svensson och kom snart 
i bruk medan fyrfolket hjälpte till med 
stegar, men mest förvånades. Vi har ju 
nyligen sotat själva. Varför gör han det 
här?

Svensson sotar, fejar och kommen-
terar på ”knoparmoj”, som inte alltid är 
självklart för dom boende eftersom ter-
minologin inte används i fyrtjänsten och 
inte annars heller på platsen. Det tar sin 
tid, men blir färdigt och sotaren inbjuds 
att besöka fyren som han ägnar ett för-
strött intresse. Så mycket konstiga mo-
jänger har han aldrig sett förut.

På fyren tyckte vi att sotarn nog gjort 
ett bra jobb och eftersom det var mat-
dags inbjöds han till Albert och hustrun 

Linea att delta i måltiden. Dom hade för 
vana att äta gott! ”Vi har alldeles nyrökta 
flundror, smaka på, och ålen blev bra. Kan 
behöva litet hjälp med matsmältningen. 
Tar med dom små glasen. Å, då kan vi 
passa på att säga här på Holmen säger vi 
DU. Du vet vad vi heter. Vad heter du?” 
– ”Svensson var det!” ”Tack skall du ha. 
Nu skall jag gå iland med fyrvaktaren och 
hans hustru så vi får klä på oss och gå till 
båten”. Fyrmästaren, fyrvaktarparet och 
DU-Svensson.

Albert har lämnat av alla i Herrvik 
och sätter kurs mot Holmen. Motorn 
dunkar på och Albert funderar. Det är 
något som inte stämmer. Varför ville 
DU-Svensson sota här? Kan väl inte vara 
för mat som han säkert har hemma hos 
sig själv. Fast det var ju det enda som helt 
fångade hans intresse och entusiasm. 
Vad ville Han? Ovissheten varar bara 
någon vecka när det damp ned en räk-
ning på sotningen. Hur i helsike kunde 
jag vara så korkad att jag gick på det där, 
att jag inte kunde tänka på det. Jag kan 
ju inte skicka räkningen till lotsverket på 
ett jobb som vi skall klara själva. Det blir 

Fyrbåten åter efter landresan.
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jag som får betala sotningen konstaterar 
Albert. Jag kunde ha gjort något trevli-
gare för den slanten.

Tiden går och läker alla sår sägs det, 
men inte det här, inte riktigt. Det blev 
inte bortglömt helt fast ett helt år förflöt 
i vanlig ordning.

Sotaren tyckte sig ha gjort en bra 
affär och kontaktade igen om att göra 
arbetet. Albert är beredd den här gång-
en och frågar när det passar. Får besked 
om dag och hör efter om transport till 
Holmen önskas med fyrbåten och får ett 
jakande svar. På måndag klockan 8 vid 
bryggan som sist.

Måndagen och sotaren DU-Svens-
son anländer som väntat, måndagen 
enligt almanackan och sotaren enligt 
klockan. Det står en ostlig bris och är li-
tet gropigt men lä vid landningsplatsen 
så allt går fint. Arbetstiden på fyrplatsen 
är från 9 till 14. Passar bra för alla. Det 
sotas och fejas särskilt väl efter påpekan-
de om – här och här – litet bättre där. 
DU-Svensson gör sitt jobb men oroas av 
att matrasten inte kommer på tal ännu. 
Lugn bara, frågan kommer när sotarens 
hunger har inställt sig. ”Önskas det en 
måltid nu?” – ”Jaa tack.” Det är vit duk 
på bordet, dukning som på bästa restau-
rant. ”Får det vara en sillbit med tillbehör 

att börja med?” ”Tackar det blir bra.” ”Vill 
du ha en biff eller fiskrätt. – en biff smakar 
det?” ”Utmärkt gärna det.” ”Kanske kaffe 
med en avec på tampen?” Oj vad ”sotis” 
mår bra, bättre än sist. Jo jo men. Det 
har blivit eftermiddag när Albert hör sig 
för om DU-Svensson har ordnat med 
båt för hämtning, eller? Nej det är inte 
påtänkt. Fyrbåten får det bli. Jag skall 
ordna en fyrvaktare att ta dig iland, själv 
har jag vakt snart säger Albert som tar 
vägen genom sitt skrivrum där det knatt-
rar från skrivmaskinen en stund. Ropar, 
Jan kan du gå iland med sotaren nu? Jo 
visst, med det samma. Bra och sedan 
skall du ge sotaren det här kuvertet när 
du kommer till bryggan i Herrvik.

Det är medsjö och ganska gropigt. 
Passageraren verkar längta iland fort, tar 
emot kuvertet och går kvickt bakom en 
sjöbod, medan Jan backar ut och vänder 
stäven mot fyrplatsen igen.

När DU-Svensson öppnar kuvertet 
finner han en restaurantnota. Det han 
förplägats med stämmer precis, liksom 
summan som är densamma som förra 
årets sotningskostnad, så kommer båt-
transporten till också. Sedan hördes 
inget mera om kommunal sotning på 
holmen.

Det vilar något märkligt över sotningen på Östergarn

En fyrvaktare, jag minns inte hans namn, 
låt oss kalla honom Gunnar, en stor och 
ståtlig man redan från början och ytterli-
gare påbättrad genom stor flit i grötfatet 
och med måttlig fysisk aktivitet. Nu har 
han ett bruttodeplacement på dryga ett 
tiondels ton. Stark är han också. 

Vad har det här med sotning att göra? 
En hel del den här gången. Gunnar skall 
sota för första gången i sitt fyrliv. Han 

får noggranna råd av kollegorna. ”Det blir 
inga problem. Gör så här och så där.” 

Det är ju ett högt hus med källare 
med tvättstuga. Lång wire. Där står en 
pannmur med ett stiligt gjutet rör som 
anslutning till rökgången. ”Det är tunn-
väggigt, går åt fanders om det ramlar ned, 
så du måste montera bort det först.” Gun-
nar planerar. ”Om jag stoppar ned wiren 
först, drar jag viskan igenom skorsten och 
allt ihop. Då behöver jag inte plocka ned 
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röret som verkar besvärligt. Så gör jag! Det 
finns ett spjäll i pannmuren, skit samma, 
jag får igenom wiren ändå. Ut genom eld-
staden. Fint det går bra. Men det är inte 
mycket plats att dra i tampen här inne. 
Inga problem det finns ett utloppshål i väg-
gen. Sticker jag genom wiren där kan jag 
sitta utanför väggen och dra.” 

Han går ut och greppar wiren och 
sätter fötterna mot väggen – och drar. 
Det går bra ett tag, men senare tungt, 
mycket tung. Det är bara att suga i bättre, 
här åker det med! Det hörs inget utan-
för väggen, bara innanför. Två av platsens 
damer är inne och hör ett förfärligt brak 
i källaren. Rasar huset? Skrämda rusar 

dom ned för att se. Vad händer? Det syns 
inget i källaren så dom öppnar dörren till 
den vanligen så rena tvättstugan. Där ser 
dom nu genom ett sotmoln pannmuren 
sakta och ryckigt gå mot väggen. Visst 
har en pannmur fyra ben, men inte 
brukar den kunna gå. Visserligen ryck-
igt, men nej vi hämtar fyrmästaren fort. 
Han kommer, ser wiren, följer den ut 
med blicken och går ut själv genom dör-
ren. Där ser han vad som är på gång. På 
grund av nu följande ordval och talesätt 
avslutar jag skildringen tvärt. 

Men det händer inte så mycket på en 
fyrplats!

Sommaren ger en behaglig bild av ensamheten även på en isolerad ö i Östersjön.
Östegarns fyrplats söderifrån.


