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Fyrvärd på Hoburgs fyr
Gösta Svaninger (Foto: Magnus Rietz)

Vägen till fyren
Med uppväxten mitt på Småländska 
Höglandet så var erfarenhet av kust och 
hav eller fyrar och fyrkultur inte någon 
självklarhet. Kontakten med naturens 
vatten, utöver regn, bestod väsentligen 
i att Emån, några få mil från sina käll-
flöden, rann genom vår lilla badsjö. Med 
åren kom dock vyerna att vidgas genom 
resor, såväl österut till Östersjööarna, 
som västerut till Bohuslän, framförallt 
Kosteröarna. Ett fyrintresse tändes. En 
höjdarupplevelse i dubbel bemärkelse 
var ett sommarbesök på Högbondens fyr 
och fyrintresset tog verkligen fart. 
  
Julgåvan och Svenska Fyrsällskapet
Det var nog mina söners förtjänst att jag 
blev medlem i Fyrsällskapet – jag fick 

första årets medlemskap som julgåva. 
Bra gjort!

Blänket och annonsen
Blänket är alltid en efterlängtad försän-
delse och blir vanligen läst per omgåen-
de, högprioriterat, så även i april 2012. 
Plötsligt bara fanns den där - annonsen 
(trevligt formulerad och med härligt 
foto) - om möjlighet  till  frivilligt värd-
skap på Hoburgs fyr. Jag ringde redan 
kommande dag till Jan Ströberg, tömde 
min meritlista till botten, formulerade 
min ansökan och sände in (NordKos-
ter, Ursholmen, Måseskär, Hållö, Vinga, 
Hallands Väderö, Sandhammaren, Gar-
pen, Långe Jan, Segerstad, Kapelludden, 
Långe Erik, Gotska Sandön, Högbon-
den, Skagsudde. Kostermeriten toppades 
av min närvaro vid fotografering 2000 av 
nyrestaurerad fyr tillsammans med min 
sommarhyresvärd Göran Lyth. Fotograf 
var självklart Magnus Rietz). 

Till Hoburgs fyr
När fördelningen av veckorna så små-
ningom anlände och jag såg mitt namn, 
kände jag mig verkligen priviligierad. 
Så kul! Under försommarens vistelse 
på NordKoster var nog denna gång tan-
karna mer på Gotland! Repeterade en 
del fyrlitteratur för att vara beredd på 
alla frågor. Läste även en del extra om 
Gotland, inklusive geologin, fyren är ju 
förvisso byggd av kalksten. I veckan före 
min avresa kontaktades jag av min före-
trädare Bengt Svanholm, som tvingades 
bryta någon dag i förtid. Fick sålunda 
tack vare Bengt ett gott grepp om ”sta-
fettpinnen” på ett utomordentligt trev-
ligt, sakligt och engagerat sätt. 

”Fyrvaktare” Gösta Svaninger i 
Hoburgs lanternin.
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På plats 
På lördagen hade den lokale Berthly Ap-
pelquist ryckt in som värd. Han gav mig 
fin introduktion och hade jobbat hårt 
med den husvagn som skulle vara mitt 
boende, i alla händelser under de när-
maste 5 nätterna, men med dusch- och 
toautnyttjande på Sjövärnsgården.

Eftermiddagen ägnades åt detalj-
studium av fyren, allt för att stilla egen 
nyfikenhet och  kunna informera väl och 
förhoppningsvis besvara alla frågor. Hur 
många trappsteg? Varför kvicksilvervar-
ning på linsfundamentet? Varför roterar 
linsen även mitt på ljusa dagen? Varför 
oljekannor utmed taket på lanterninen? 
Vilken är lysvidden? o.s.v.. Fakta i det ut-
märka informationshäftet utgivet av Sjö-
fartsverket skulle memoreras. Jag träffade 
också väderobservatören Arendt Eng-
ström som välvilligt och sakkunnigt  be-
svarade alla tänkbara frågor och blev min 
stora kunskapskälla under hela veckan. 
Han gav också tidigt besked om resultatet 
av mätningar av kvicksilverhalter i lanter-
ninen, en uppgift som var av stort värde. 
Repetition av Esbjörn Hillbergs kapitel 
om Fyrhistoria och fyrteknik i Fyrhand-
boken blev bästa tänkbara kvällslektyr.

Stort intresse för fyrbesök
Jag vaknade förväntansfull på söndagen 
inför min debut. Med viss andäktighet 
slog jag upp ekporten till fyren, gick upp 
för trappan med de väl nötta stentrapp-
stegen och öppnade luckan till terrassen. 
Placerade ut öppetskylten nere vid upp-
farten. Fick direkt kl. 10 ett första besök 
och sedan en jämn ström av besökare 
under dagen. Min introduktion före fyr-
besöket visade sig bli väl mottagen och 
sannolikt väsentligen adekvat, eftersom 
det var få frågor att besvara efter fyrbe-
söken. Intresserade erbjöds att köpa Ho-
burgshäftet och Fyrhandboken. Besökar-

na kunde även bekanta sig med böcker 
som ”Svenska Fyrar” av Magnus Rietz 
och ”Utmarker” av Pippi Engström, som 
ju på ett utmärkt och intresseväckande 
sätt beskriver våra fyrplatser med logi-
möjlighet. En doktorand från Göteborg 
och en docent från Umeå bläddrade 
med intresse i den gamla avhandlingen 
från 1722, Om Fyrar, De Pharis… (får 
väl betraktas som överkurs). Det var 
speciellt trevligt att så många närboende 
sommargotläningar kom för att för för-
sta gången gå upp i ”min fyr” och få en 
förklaring till de mäktiga ljusstrålarna 
”som man ser ända hem”. Från söndag 
t.o.m. lördag hade jag nöjet att räkna in 
215 vuxna, 15 ungdomar och 30 barn 
som fyrbesökare.

På torsdagen fick jag en förfrågan 
om en extravisning kl. 17, som givetvis 
var välkommen. Det var en grupp på 
sammanlagt 20 tyska och holländska fy-
rentusiaster som var ute på en speciell 
fyrrundresa! Dagen till ära utvidgade jag 
min introduktion och den inledande his-
toriska delen fick ta sin början redan med 
Kopu som 1563 blev svensk, då Dagö er-
övrades från Tyska Orden. Gruppens be-
sökare var mycket trevliga och visade en 
oerhörd respons och entusiasm. Några 
köpte med sig Fyrhandboken, även om 
den endast finns på svenska. Man stan-
nade länge vid fyren och besöket som 
började strax efter kl. 17 avslutades först 
vid 19-tiden. Som extra tack förärades 
jag en personlig gåva i form av ”Das 
deutsche Seezeichenwesen”, ett prakt-
verk på 640 sidor! 

Fyrfotografering och den röda tröjan
En kväll i veckan kom Magnus Rietz till 
fyren på besök och för att fotografera. 
Det var mycket trevligt att på nytt få 
träffa Magnus. Jag var kanske väl fixe-
rad vid klädval inför fotograferingen, 
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även om jag givetvis inte hade med så 
mycket att välja på. Ingen av mina, i mitt 
tycke, snyggare tröjor passade. Så små-
ningom fann jag i botten av min väska 
en gammal röd tröja, som var godkänd 
vid fotograferingen på NordKoster, men 
i princip redan utsliten då! Nu kom den 
åter till heders och Magnus var nöjd. Re-
sultatet kan ses på artikelns bilder!

Gösta Svaninger och väderobservatören 
Arendt Engström.

”Cupula phari” 
Det visade sig att fyrmästarbostadens 
för veckan inbokade hyresgäster tvingats 
lämna återbud. Omtänksamme Arendt 
Engström lät mig därför utnyttja till-
gängligt dusch- och toautrymme där. 
Jag valde därför att hela veckan bo kvar 
i husvagnen, med den mer än 270-gra-
diga panoramautsikten över havet och 
Gotlands magnifika södra udde. Det var 
helt enkelt mäktigt att bo vid fyrens fot, 
med de intensiva, roterande ljusstrålarna 
över sitt huvud på kvällen och natten. 
Jag upplevde starkt fyrens ”innersta vä-
sen” att vägleda och därmed skydda från 
fara och skada. I nattens mörker gav ljus-
effekten närmast en känsla av en skyd-
dande kupol – ”cupula phari”.

En fyr som jag gärna återvänder till 
Veckan som fyrvärd på Hoburgs fyr blev 
över förväntan. Jag skulle vilja instämma 
med drottningen av Saba, som sedan 
hon sett och upplevt all kung Salomos 
rikedom och vishet utbrast; ”ändå hade 
man inte ens berättat hälften för mig”. 
Veckan blev en underbar harmoni av 
teknik, kultur och natur i kombination 
med många trevliga kontakter med in-
tresserade och tacksamma fyrbesökare.

Hoppas att fortsättning följer! 


