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Landsorts fyr åter igen i sin glans dagar
Magnus Rietz/Baltic Sea Geographic

Efter att ha stått insvept som en konstin-
stallation av Christo i dryga fyra månader 
fick fyren på Landsort åter se dagens ljus 
i början av november 2012. Nattens mör-
ker också för den delen vilken i egentlig 
mening är det den är satt att härska över. 
Sedan täckelsen fallit kunde den magnifika 
fyrbyggnaden visa upp sig i ett skick och fa-
son som är en ren fröjd för ögat att uppleva. 

Mycket omfattande åtgärder har 
nerlagts för att vårda såväl fyrbyggnaden 
som dess tekniska utrustning. Utvändigt 
som invändigt har väggliv blästrats ner 
till sten följt av senare utvärtes putsning 
med kalkcement samt avfärjning av den-
samma. Resultatet är ett skinande vitt 

stentorn med nymålad toppkon i rött. 
Inte olikt en gräddbakelse med något rött 
sött på toppen. Vidare har linslagring, 
koppartak och lanterninglas också getts 
en översyn och förunnats vissa behövliga 
utbytesdelar. Av denna anledning behö-
ver vi nog inte frukta någon nersläckning 
av fyren under överskådlig tid framöver.

Det är synnerligen glädjande att så-
dana här vidlyftiga resurser ägnas våra 
finaste fyrar. Faktum är att det inte står 
så illa till med dessa runt våra kuster som 
många kanske uppfattar. Visst finns det 
en handfull nedläggningshotade fyrar 
inom landets gränser men i ett interna-
tionellt perspektiv står sig Sveriges fyrar 
än så länge rätt gott i fråga om skick och 
skötsel. Och det finns fler exempel på 
andra välrenoverade fyrar. Ölands Södra 
Udde, Hållö, Utklippan, Huvudskär, Tyl-
ön m.fl. är några som fått sig rejäla åt-
gärdsprogram de senaste två-tre åren. 

Till detta kommer också att ett 
växande antal mindre s.k. farledsfyrar 
överlåts åt frivilliga krafter att sköta och 
driva vidare. Det råder härvid knappast 
brist på entusiaster. Tvärtom ansöks det 
årligen om att få överta ett antal olika 
fyrar som på ett eller annat sätt kommit 
att betraktas som överflödiga eller obso-
leta för sjöfarten. Ofta nog beviljas också 
detta men med vissa restriktioner. Den 
nautiska korrektheten måste naturligtvis 
beaktas. Annars kan vi komma att segla 
omkring i en skärgård omgivna av tivoli-
fyrar. Det är det nog ingen som vill. Här 
är just Landsorts fyr ett föredöme att ta 
höjd på och rätta sig efter. Distinkt ka-
raktär, ljusstark samt ett välvårdat yttre.
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