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Ett fyrmästarhus på vift
Hans von Heijne

Bland de många till Ljugarn flyttade hu-
sen finns det ett, beläget på Storvägen 
24, vars historia och bakgrund är intres-
santare än alla de andras.

För att hitta husets ursprungliga bygg-
plats får vi med båt ta oss till Öster-
garnsholm, en av de fåtaliga öarna utan-
för den gotländska ostkusten, bl.a. känd 

Bebyggelsen i det lilla turistsamhället 
Ljugarn på Gotland kännetecknas 
av ett egenartat särdrag. Ovanligt 
många av husen är inte uppförda 
på plats utan ditflyttade, i regel 
från någon grannförsamling. 
Antingen rullade dit längs vägarna 
eller också nedplockade bit för bit 
och uppbyggda igen på sin nya 
tomt. Den sistnämnda metoden är 
faktiskt just på Gotland ovanligt 
”flyttvänlig”, eftersom äldre hus där 
ofta byggdes i s.k. skiftesverksteknik. 

Gamla fyrplatsen på Östergarnsholm år 
1919. Det till Ljugarn sedermera flyttade 
huset är vitmålat och ligger längst till 
höger.                     Akvarell av Folke Sjögren

Man reste med längsgående vertikala skåror försedda stockar i det blivande 
husets fyra hörn och byggde sedan husets ytterväggar med horisontellt på 
varandra lagda plankor s.k. bular, med buländarna successivt inpassade i 
hörnstockarna.

Östergarnsholms-
huset återuppbyggt 
på  Storvägen 24, 
Ljugarn.

Foto: Bo Lindquist



2 Svenska Fyrsällskapet Blänket 2011:2

för sina från olika sekler bevarade fyrar.
Fram till 1920 gick mestparten av 

sjöfarten genom sundet mellan hol-
men och stranden, alltså väster om ön. 
Naturligt nog hade då också fyrtornet 
och tillhörande fyrbostäder sin placering 
på öns västsida. Men trafikmönstret kom 
så småningom att ändras. Fartygen blev 
allt större och allt fler undvek sundet 
och föredrog att gå öster om ön, ute till 
havs. Fyren kändes alltmer felplacerad 
och ineffektiv och 1918-19 uppfördes i 
dess ställe en ny och större fyr med till-
hörande fyrby på öns östra sida. 

Den gamla fyren lämnades otänd 
kvar men tillhörande bostäder flyttades  
- ett till fyrbyn på Fårö och ett till Lju-
garn.

I ett brev den 6 juli 1926 till lots-
kaptenen i det mellersta distriktet med-
delade Kungliga Lotsstyrelsen att den 
antagit ett anbud från fyrvaktaren A.E. 
Wallin att för 600 kronor förvärva det å 
den gamla fyrplatsen befintliga hus som 
inrymt bostad åt platsens fyrmästare 
m.m. jämte det därinvid liggande av-
trädeshuset. Detta förutsatt att köparen 
inom tre år bortfört husen. Grunden un-
der huset skulle dock lämnas kvar. Nå-
gon tid därefter plockade Einar Wallin 
isär husets alla bular, varefter de många 
beståndsdelarna lastades på båt. Med 

tanke på husets storlek bör det ha blivit 
åtskilliga transporter. Efter en kort färd 
söderut längs den östra kusten får man 
väl förmoda att de lastades ur på kajen 
i Ljugarn, kördes norrut längs Storvägen 
och för att slutligen på den nya platsen 
hopfogas till det vackra och välhållna 
tvåvåningshus som står där idag.

En i och för sig intressant och ovan-
lig historia. Men den blir ännu intressan-
tare när man får klart för sig att huset 
under sin tid ute på Östergarnsholm 
visserligen till en början använts som 
tjänstebostad för fyrpersonalen men 
därefter istället för fyrplatsens lärarinna, 
Alma Dörring. En av dessa tappra fyr-
barnslärarinnor, som förflyttades från 
den ena fyrplatsen till den andra på Got-
land. I hennes fall mellan Gotska San-
dön, Stora Karlsö, Valar/Burgsvik och 
Östergarnsholm. Större delen av tiden 
på Östergarnsholm bodde hon i dagens 
Ljugarnhus som också innehöll barnens 
klassrum. I Lotsstyrelsens skrivelse mar-
keras detta enbart med förkortningen 
”m.m.”. Om Alma Dörring har Inga-
Lisa Hedin 2009 publicerat en bok på 
drygt 100 sidor, recenserad av Esbjörn 
Hillberg i Blänket nr 2009:4.

Den ursprunglige köparen av både 
fyrhuset och tomten på Ljugarn hette 
alltså Einar Wallin och tillhörde en gam-
mal fyrsläkt. Han var född ungefär vid 
sekelskiftet 1900.

Östergarnshuset på sin nuvarande plats i 
Ljugarn.                         Foto: Bo Lindquist

I Blänket 2009:4 kan du läsa mera om 
Östergarns fyrplats. Artikeln är skriven 
och illustrerad av Folke Sjögren.

(Red. anm.)


