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Berättelser om Corsewall, Hoburgen och Märket
Håkan Groop

Corsewall Lighthouse

Vi flög från Stockholm till Glasgow via 
London. Med hyrbilen tar vi oss söderut 
längs kustvägen med sikte på Stranraer. 
Efter knappa två timmar rundar vi Loch 
Ryan och vänder norrut mot Kirkcolm. 
Vägen blir smalare och slingrar sig längs 
kusten och vi inser att vi inte kommer 
att nå vårt mål Corsewall fyrplats och 
det fyrstjärniga hotellet innan det blir 
mörkt.

Till slut dyker Corsewalls K-märkta 
fyrplats byggd 1815 upp i mörkret. Vi 
ser den magnifika fyren och dess sve-
pande ljus i mörkret 37 m över havet. 
Långt borta i väster anar vi de blinkande 
ljusen från Nordirland. Det är kolmörkt  
bortsett från den belysta fyrbyggnaden. 
Havet hörs och vinden friskar i ordent-
ligt! Vi kliver ut i snålblåsten, rundar det 
magnifika fyrtornet och letar oss in till 
receptionen. 

Att komma till Corsewall Lighthou-
se känns som en resa till jordens ände. 

Jag vaknar vid halvåttatiden och det är 
fortfarande mörkt. Så spännande att få se 
vad som döljer sig utanför fönstren. Medan 
jag ivrigt väntar på gryningsljuset plockar 
jag fram min målarutrustning, skissblock, 
akvarellpapper, penslar och färger.

Äntligen kommer gryningen. Vinden 
viner fortsatt utanför. Från vår ”Light-
house Suite” med panoramafönster ser 
jag Irländska sjön obrutet nästan 180 
grader. Vågorna slår upp mot klipporna 
med ett vitt skummande, men den mag-
nifika fyren står stadigt orubbad längst 
ut på klipporna. Äntligen får ja se hur 
vackert det faktiskt är på denna ”sista ut-
post” vid Golfströmmen där ängarna är 
skönt gröna fast det är vinter. Dagen ser 
lovande ut. Prognosen säger sol och 10 
grader varmt.

Utrustad med skissblock och kamera 
ger jag mig ut i vinden och möter da-
gen. Värmen från den uppgående solen 
skingrar de tunga, gråa molnbankarna 

Som konstnär och fyrmålare har 
jag under flera års tid planerat 
att bo och måla på en spännande 
fyrplats. Efter en del letande på 
nätet hittade vi Corsewall Light-
house Hotel i Galloway i sydvästra 
Skottland.

En vacker och intressant fyr-
plats tilltalade mig och en restau-
rang som serverar fem rätters mid-
dagar intresserade min fru.
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och mer och mer blått tittar fram. Uppe 
på kullen ser jag ut mot havet och no-
terar stora fartyg som går till och från 
Irland. Tittar jag riktigt noga, så syns 
Nordirlands kustlinje vid horisonten.

Mätt och belåten efter ”Full Scottish 
Breakfast” börjar nu förmiddagens mål-
ningspass. Solen skiner, det är varmt och 
skönt i huset och jag börjar arbeta med 
skisserna. Efter ett intensivt målande 
slumrar jag i soffan en stund på eftermid-
dagen i solskenet på glasverandan. Sedan 
ut en sväng för fler skisser innan det bör-
jar mörkna. Jag avslutade kvällen med att 
färdigställa dagens tredje akvarell…

En ny dag med helt andra förutsätt-
ningar! Stormen viner, vågorna slår mot 
klipporna, så jag beger mig ut och söker 
lä bakom fyrbyggnaden och fotograferar 
dramatiska vågor som underlag för vi-
dare målning.

En lugn men intensiv målardag närmar 
sig sitt slut. Idag har det mest blivit förstu-
dier av vågor som slår mot klipporna.

När jag vaknar den fjärde dagens 
morgon lyssnar jag efter vinden och tyck-
er att det låter annorlunda. Det kommer 
att klarna upp. Vinden har vänt, men inte 
lagt sig i styrka. Vågorna slår högt med 
vitt skum mot klipporna, men nu från ett 
annat håll. Vackert och magnifikt. 

Efter frukost i en solig matsal ger jag 
mig iväg för en skiss och fototur. Det 
gäller att hitta lite lä och hålla i kame-
ran ordentligt för att kunna fokusera på 
motivet. Vitt skum reser sig högt över 

klipporna och vågorna bryter ute vid 
grunden nära land. Det blir en hel del 
fina bilder med energi i. 

Jag försvinner in i målardimman igen. 
Dagen fortsätter i den nu fastställda ruti-
nen. Med målning. Och givetvis en titt ut 
över havet då och då. Det är ett skådespel 
som hela tiden ändrar sig. Vinden friskar i 
och nu kommer också regnet. 

Efter att ha fått uppleva sol, blåst, 
moln, regn och med 11 målningar i ba-
gaget vänder vi hemåt igen mycket nöj-
da och med minnen för livet.

Fakta:
Corsewall Lighthouse är en av över 
200 fyrplatser runt Skottlands vilda 
kustlinje. 
Corsewall Lighthouse byggdes av 
Robert Stevensson mellan 1815-1817.
En ansvarig fyrmästare och en 
fyrvaktare, med familjer bodde på 
Corsewall tills fyren automatiserades 
1994. 
Fyrplatsen ligger 14,5 km nordväst 
om Stranraer.
Position: 55°00 .42N 05°09.57W
Karaktär: 5 vita var 30 sekund.
Lysvidd: 22 nautiska mil.
Lins: Fresnel, polerat kristallglas.
Tornets höjd är 34 m 
Ursprungligen upplyst av oljelampor.
Fyrplatsen moderniserades 1891 och 
1910.
Boende: Totalt 11 rum, en del i 
själva fyrbyggnaden och några i före 
detta fyrvaktarbostäder i intillig-
gande byggnader.
En klar natt kan man se ljuset från 
fyra skotska och Irländska fyrar.
Webadress: www.lighthousehotel.co.uk
Flyg till Glasgow och bil c:a 2,5 tim.
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Hoburgens Fyr

Sommaren 2012 
guidade jag på 
Hoburgens fyr och 
då passade jag såklart 
på att måla den i alla 
möjliga vinklar…

Hoburgens fyr är Gotlands kraftigaste 
fyr. Den byggdes av kalksten. Byggnads-
arbetena pågick 1845-46. Den 1 oktober 
1846 tändes fyren för första gången. Den 
kallades först ”Gotlands södra udde”.

Hoburgen blev Gotlands andra be-
mannade fyr efter Östergarnsholme som 
byggdes redan 1806 och året efter Ho-
burgen byggdes Fårö fyr.

Grunden ligger 40 meter över havsy-
tan. Höjden på själva fyrtornet blev drygt 
22 m. Från början bestod belysningen av 
12 rovoljelampor med lika många para-
boliska mässingsspeglar. De var gruppe-
rade i fyra grupper om tre lampor och 
speglar i varje. Detta var monterat i en 
kvadratisk ställning som roterade med 
en fart av ett varv på åtta minuter.

Konstruktionen gav fyren en karak-
tär på en halv minuts ljus och en halv 
minuts mörker. Styrningen skedde med 
hjälp av ett urverk som drevs av ett 
tungt lod som vägde 40 kg.

Oljelampor hade den nackdelen att de 
sotade igen glasen som skyddade mot regn 
och vind. De byttes ut mot fotogenlampor 
1882, vilket även ökade ljusstyrkan.

Fakta:
Byggnadsår:         1846
Automatiserad:         1978
Avbemannad:        1978
Tornets höjd:         21,7 m
Lyshöjd över havet:   57,9 m
Lysvidd:        27 nautiska mil
Nuvarande optik:      Lins av första
        ordningen
Fyrapparat:       1000 W lampa
Byggnadsmaterial:     Kalksten
Tornets färg & form:  Runt vitt torn, 
         svart upptill
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Märket

Redan 1836 utreddes möjligheten att 
anlägga en fyr på Märket, men det kon-
staterades vara alltför svårt på det ut-
satta skäret. Det dröjde ända till 1862 
innan ens en halvmesyr kunde uppföras; 
en c:a 11 m hög järnmast med tunna i 
topp som sjömärke. 

År 1885 uppfördes en fyr på Märket. 
Fyren på toppen av en polkagrisrandig 
byggnad kunde premiärblinka den 10 
november 1885. Arkitekten bakom ver-
ket hette Georg Schreck. 

Det märkvärdiga med denna fyrplats 
är att den uppfördes och ägdes av den 
finska staten men byggdes på den del av 
ön som tillhörde Sverige. Först efter nära 
100 år upptäcker man svartbygget på 
svensk mark. 

Sverige och Finland ser över sin ge-
mensamma gräns vart 25:e år. När det 
senast skedde 1981 uppmärksammades 
UD på det utländska svartbygget på 
svensk mark. Något måste göras; något 
som placerade fyrplatsen på rätt sida 
utan att påverka strandlinjen och utan 
att någon av parterna vann markyta på 
den andres bekostnad. 

Efter fyra års funderande blev lös-
ningen en märklig zigzaglinje som gav 
Sverige exakt lika många kvadratmeter 
på öns östra sida. 

Fakta:
Läge:               Åland, Hammarlands  
                       kommun
Fyrkaraktär:    FI W 5s
Löshöjd:         16.8 m över havet
Tornets Höjd: 14,3 m
Färg:               vit/röd
Lysvidd:          8,5 nautiska mil

Då man 1981 bestämde att utmärka 
riksgränsen föreslogs därför att området 
kring fyren skulle tillhöra Finland me-
dan ett område av motsvarande storlek 
skulle tillfalla Sverige. Gränsfördraget 
ratificerades sedan 1985.

Sedan 1979 är fyren automatiserad 
och obemannad. 

Den omkring 350 meter långa och 150 
meter breda klippön placerad i de ökända, 
stormpiskade vattnen där Södra Kvarken 
möter Ålands hav.

Kontaktuppgifter:
Håkan Groop 
V:a Storgatan 38
611 32  Nyköping
tel. 070-38 30012
epost: info@oandligamojligheter.com
www.oandligamojligheter.com


