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Fyr- och sälsafari på gotländska Storsudret
Ola Sollerman

Fyrar och sälar, det är faktiskt en riktigt 
trevlig kombination. Så tyckte i alla fall 
ett 20-tal fyrvänner från Svenska Fyrsäll-
skapet som sista helgen i april samlades 
till vad man kallade en fyr- och sälsafari. 
Den avverkades främst på Storsudret, 
den sydligaste delen av Gotland.

Under ledning av Jan Ströberg be-
söktes dels en rad fyrar, dels for man 
med hjälp av Sjöräddningssällskapets 
Carnegie-båt ut till Raude hunden, ett 
skär utanför  Hamra. 

Säl fick vi verkligen se. Förutom de 
bjässar som vilade sig uppe på skäret var 
vattnet fyllt av kanske ett 100-tal gråsä-
lar som nyfiket simmade runt båten.

De fyrar som fick besök var förstås 
Hoburgens fyr, en av Sveriges kraftigaste 
fyrar som når ut hela 27 nautiska mil, allt-
så c:a fem landmil. Enbart linsapparaten 
är en sevärdhet med tre väldiga linser som 
ständigt roterar i ett bad av kvicksilver.

Man besökte också Valar, den lilla fy-
ren söder om Burgsvik, en typ av fyr som 
för sitt utseendes skull kallas ”franska 
mössan”. Den har ersatt en äldre fyr från 
1889 som var inrymd i en byggnad som 
ännu står kvar, numera dock som fritids-
hus. Här var en gång också lotsutkik.

Valar är en av de gotländska fyrar 
som Fyrsällskapet lyckats rädda från 

nedläggning. Det är nu Hoburgs hem-
bygdsförening som sköter om den, och 
den drivs numera med hjälp av solceller.

Fyrvännerna besåg också Faluddens ty-
värr inhägnade fyr, man reste till det char-
miga fiskeläget Tomtbod där ett gammalt 
kummel finns bevarat, och man besökte 
också den ståtliga fyren ute på Närsholmen 
i ett landskap som är helt förtrollande.

Safarin pågick i två dagar och övernatt-
ning skedde vid Sjövärnsgården med dess 
fantastiskt fina läge närapå under rauken  
Hoburgsgubbens näsa. Anläggningen drivs 
av Sjövärnskåren och används dels som 
kursgård, dels som vandrarhem och lämp-
lig övernattning för besök av Hoburgs fyr.

Sälar fanns det gott om vid skäret Raude 
hunden, gotländska för Röda hunden.

En av de tre väldiga linserna i Hoburgens fyr.

Valar, en typ av fyr som kallats ”fransk 
mössa”. Längst till vänster Jan Ströberg.


