FYRAR PÅ LAND OCH TILL HAVS,

TORRSKODD FYRVANDRING

I OCH RUNT LYSEKIL.
- TORRSKODD FYRVANDRING
- UTSIKTSPLATSER MED FYRSPANING
- STORA FYRRUNDAN I NÄROMRÅDET
av Magdalena Skalegård

1. Kyrkvik, Carlaberget år 2013.
Stod ursprungligen utanför Hunnebostrand i Norra Bohuslän.
Skänkt av Sjöfartsverket till Lysekils Vänner. Medlemmarna
renoverade fyrkuren på Fridhemsvarvet och utrustade den på
lotsstationen i Fiskebäcksvik. Uppsatt på Carlaberget hösten 2013
med utsikt mot Grötö- och Flatholmen fyr.
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TORRSKODD FYRVANDRING
1. Kyrkvik
2. Vikarvets museum
3. Stångholmens båthamn
4. Stångehuvud
5. Rinkenäs
6. Konsulliden
7. Rondellen Dalskogen
UTSIKTSPLATSER MED FYRSPANING I LYSEKIL
8. Gallebergets utsiktsplats
9. Gamlestan Lotsberget
10. Västerhavspromenaden
STORA FYRRUNDAN I NÄROMRÅDET, FRÅN SÖDER TILL NORR
11. Islandsberg
12. Stora Kornö
13. Skalhamn
14. Stale
15. Bohus-Malmön, Snurran
16. Ulebergshamn
KARTOR
Karta 1: Torrskodd fyrvandring i Lysekil.
Karta 2: Fyrarna runt Lysekil, nämnda i texten.
Sidan 20. Om ångbåtstrafiken och ledfyrarna.
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2. Vikarvets museum i Lysekil, lanternin från Bläckhall.
Bläckhall lanternin använd ca 1940. (Se 12. Stora Kornö, fiskefyr.)
Bläckhall fyr vid Kornöarna stod ursprungligen uppe på berget och
flyttades sedan ner till dagens placering.
Bland museets samlingar finns också Svensholmens lanternin, en
mängd båtmodeller, bl.a. en halvmodell av ett bankfiskefartyg
tillverkat av fyrvaktare och lotsförman E Hörman.
Läs mer om Vikarvets museum: www.vikarvet.se

3. Stångholmens båthamn år 1994.
Stod ursprungligen på Stångholmen/Humlesäcken.
När fyren på Stångehuvud (1890-1940) släcktes 1940 ersattes
den med denna fyren det samma året.
Stångholmen/Humlesäcken hade lyst upp innerleden förbi
Stångehuvud i drygt 50 år när det var dags att byta ut den
gasdrivna fyren med en ny solcellsdriven fyr.
Sjöfartsverket skänkte gjutjärnsfyrkuren till medlemmarna i
Stångholmsunds Båtägareförening som renoverade den. 1994
placerades den i båthamnen.
Från fyrkurens plats har man fin utsikt till nuvarande fyr på
Stångholmen/Humlesäcken.
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5. Rinkenäs år 1997.
Ursprungligen på Brände Holmen i inloppet till Fjällbacka (19191995). 8-kantig gjutjärnskur.

Replika av den första fyrlyktan, en vekbrännare. Fyrvaktarna på den obemannde fyren.

När fyren stod på sin helt svarta holme under 2:dra världskriget var
den släckt vid 3 tillfällen, så tyskarna skulle ha svårt att navigera.

4. Stångehuvud år 1890-1940.
Fyrhuset står på sin ursprungliga plats.
Tre av fyrvaktarna på den obemannade fyren bodde iLysekil.
Fyren ersattes med ny fyr på Stångholmen/Humlesäcken 1940.
Denna ses från Stångehuvud, söderut i leden.

Renoverades av medlemmarna i Rinkenäs Båtägareförening. Det
gick bl.a. åt 1 ton blästringssand under arbetet. Man kund då se att
fyren hade varit svart, gul, röd och vit. Den målades vit med rött tak
och invigdes i juni 1997 av Viveca Lärn.
Bredvid fyren är en 11 meter hög mast monterad. Tidigare stod här
också en väderstrecksprick, tratt över kon.

Stångehuvud ägdes i många år av Vikarvet Kulturhistorisk sällskap
och renoverades av Lysekils Vänner. Den ägs nu av Curmans
stiftelse som gjort ytterligare renovering och komplettering.

Brudpar har gift sig vid fyren på Rinkenäs där man bl.a. har utsikt
till Hållö fyr.

Läs mer: www.stangehuvud.se Fyrhuset
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Donsötankern Crudo havererade på Bråtö vid Kråksundsgap 1973. Foto Micael Virdstedt.

6. Konsulliden (Bansviksgatan/Kungsgatan) år 2009.
Ursprungligen stod Gåsklåvans fyr norr om Skår i Gullmarn (1960198x).
Fyren var den sydligaste av de 4 fyrarna byggda 1960 som
obemannade ledfyrar i farleden Gullmarn - Saltkällefjorden.

7. Rondellen Dalskogen (Coop) år 2010.
Stod ursprungligen stod Bråtös n/v udde vid Kråksundsgap södra
(1941-19xx).
Fyrkuren i gjutjärn och fundamentet i cement bildade tillsammans
den 13 meter höga fyren vid det beryktade Kråksundsgap utanför
Edshultshall på Orust västsida.

Gåsklåvans fyr, som är av typ ”fyrlykta på förrådskur”, skänktes av
Sjöfartsverket till Lysekils Vänner 1988 och stod först på
Skeppsholmen.

Det var västlig storm i februari 1973 när Donsötankern Crudo
kastades upp på ön bredvid fyren. Genom en spektakulär
räddningsaktion av besättningsmännen på tullkryssaren blev de två
på Crudo räddade.

Lysekils Vänner renoverade den och kompletterade med lanternin.
Den placerades på nuvarande plats för att markera början på
Gamlestan, Lysekils äldsta stadsdel och bl.a. hem till två lotsar
som arbetade som fyrvaktare på Stångehuvud fyr.

Lysekils Vänner la ner över 300 arbetstimmar innan fyrkuren stod
färdig på sin nuvarande plats i rondellen år 2010. Samma år firade
Lysekils Vänner sitt 125 års jubileum.

Läs mer: www.stangehuvud.se Fyrvaktarna på Stångehuvud
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UTSIKTSPLATSER MED FYRSPANING

8. Gallebergets utsiktsplats.
Det finns många bra platser för torrskodda fyrspaningar i Lysekil.
Ett utmärkt ställe är Galleberget utsiktsplats. Följ den asfalterade
backen upp, förbi Gullmarsgymnasiet. Härifrån syns Stångehuvud
fyrhus, samt fyrarna på:
Byxeskären, anlagd 1999 för inseglingen från Skagerack till
Lysekil.
Gulskären, obemannad fyr anlagd 1917 för insegling till Lysekil.
Gäven, 1835 stångmärke/lotsutkik, obemannad fyr anlagd 1917 för
insegling till Lysekil.
Dynabrott och Brandskärsflak, kassunfyrar för insegling till
Brofjorden, anlagda 1974.
Hållö, 1812 båk, senare bemannad fyrplats 1842-1969.

9. Gamlestan och Lotsberget.
Gå en promenad i Gamlestan och se husen där lotsarna /
fyrvaktarna bodde. Lotsförman Emilius Hörman, fyrvaktare
Stångehuvud, Bläckhall och Svensholmen 1890-1906, hade sitt hus
på Bansviksgatan 51. Mästerlots Gustaf Wallin, fyrvaktare på
Stångehuvud 1906-1917, ägde huset på Gamla Strandgatan 48.
Gå upp Lotsgränd och Lotsgatan till Lotsberget. (Skylt väster om
tidigare Lysekilshemmet som pekar ut den korta stigen utmed
staketet till vänster uppe på berget).
Första lotsutkiken byggdes på Lotsberget 1858. Stenarbetarna
knackade bort så stora delar av berget att utkiken flyttades till
Fyrberget 1928. Kvar finns nu bara fästen till lotsutkiken, inskriptioner
på berget och Hörmanstenarna. Stenarna var fundament till lotsarnas
flaggstång. Var och en av fundamentets stenar skall representera de
tre lotsbröderna Emilius, Napoleon och Fritz Hörman. Se
inskriptionen på en av stenarna ”E HÖRMAN 1884”.
Ser man mot kyrkan och vrider sig medsols, så ser man ut över
lotsarnas/fyrvaktarnes rike. Efter Fyrberget (också fin utsikt!) med
lotsutkiken (1928-1972) syns Byxeskären, Gäven, fyrkuren på
Rinkenäs, Gulskären, Brandskärs flak och Dynabrott (kassunfyrar
för inseglingen till brofjorden), Hållö, Hängdyn och Bläckhall.
Läs mer: www.stangehuvud.se Fyrvaktarna på Stångehuvud 1890-1920
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STORA FYRRUNDAN I NÄROMRÅDET

10. Västerhavspromenaden Ålevik-Stora Långevik
Lysekils Vänner har lagt ner otroligt många timmar på att renovera
och få de gamla fyrkurarna på plats i Lysekil.
De senaste åren har de tagit itu med ännu ett havsrelaterat projekt,
strandpromenaden utmed vattnet mellan Ålevik och Stora
Långevik. Promenaden är mycket gåvänlig och har många fina sittoch utkiksplatser. Härifrån kan man se ut till fyrarna:
Inre Byxeskären, stenkummel 1874, obemannad fyr anlagd 1999.
Hängdyn, obemannad ledfyr i leden Smögen-Lysekil. Anlagd
1949.
Brandskärs flak, obemannad kassunfyr för insegling till Brofjorden
anlagd 1974.
Gulskären, obemannad fyr anlagd 1917 för insegling till Lysekil.
Gäven, 1835 stångmärke/lotsutkik, obemannad fyr anlagd 1917 för
insegling till Lysekil.

11. Islandsberg år 1883-20xx
Bemannad fyrplats fram till 1938. Kombinerad fyr- och boningshus.
Farvattnet utanför Islandsberg är beryktat för sin oroliga sjö. När
vågorna slår mot klippan kolliderar de på returen med nästa våg.
Gamla fyrplatsen är nu i privat ägo. Fyrhuset står kvar på sin
klippa. Delar av året är området tillgängligt för allmänheten. Se
skylt på grinden.
Följ promenadstigen från Lönndalsvägen, Grundsund (parkering).
Början är en vacker stig mellan gamla hus och åkermark. Övergår
till en något kuperad stig. Promenad ca 1 timme.
1938 uppfördes ny fyr 400 meter norr om fyrhuset
Läs mer om fyrarna: www.fyr.org Blänket 2012:3

Läs mer om fyrarna: www.fyr.org Fyrwiki
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13. Skalhamn år 2010.
Stod ursprungligen på Gäven 1917-1995 för insegling mot Lysekil
och Uddevalla.
Innan fyren byggdes på Gäven stod det ett kombinerat
stångmärke/lotsutkik konstruerad av Gustaf von Heidenstam här.
En replika av denna i full storlek finns på Vindö Camping norr om
Orust.

12. Stora Kornö Hamn, fiskefyr ca år 1992.
(Båt till Stora Kornö)
Ursprungligen Bläckhall fyr 1939-1991. Gjutjärnsfyrkur.
Fungerande med sektorer. Skänkt av Sjöfartsverket till
Fiskehamnsföreningen 1992. Drivs av Föreningen Stora Kornö.
Från fyrkuren ser man två av Lindholmarnas ensfyrar för insegling
till Brofjorden samt toppen av Bläckhall där den första Bläckhall fyr
stod. I början av hamnpiren ser man ut till nuvarande Bläckhall fyr
och Kåvra fyr.

När fyren byggdes 1917 var den obemannad men sköttes de tre
första åren av tillsynsmannen och tullaren Karl Knopp. Han hade
tillsyn om ytterligare 5 fyrar i området. Därefter tog Erholmen
gasstation över skötseln.
Gjutjärnsfyrkuren låg i flera år isärplockad i Norra Grundsund.
Sjöfartsverket skänkte den till Skalhamns Båtägareförening. Fyren
står nu i hamnen efter att föreningen renoverat och kompletterat
med lanternin.

Läs mer om fyren: www.storakorno.se
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14. Stale år 2015.
Stod 1974-2015 på Tån utanför Lysekil, ytterst i inseglingen till
Brofjorden. Egon, januaristormen 2015, knäckte det ca 8 meter
höga fyrhuset av glasfiber och sände övre delen av fyren 30 meter
upp på ön. Nederdelen försvann i havets djup.
Med fåren som sällskap och med utsikt över ängarna på Stale
håller fyrkuren nu ett fast grepp i sina barduner. Men kanske
längtar den fortsatt ut till havet?
Hitta hit: Från Lysekil, ta till höger vid Häggvall mot Torgesta. Vid
skylten Stale ser man till höger. Där står fyren på andra sidan
åkern.
Läs mer om Tån och Egon: www.fyr.org Blänket nr 2015:2
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15. Bohus-Malmön, ”Snurran” i hamnen år 2003.
Gjutjärnsfyrkur, ursprungligen Svensholmens fyr på Kornö Stora
Föl 1920-2002.
Den lyftes på plats på Snurran av helikopter och sköts idag av
Snurrans Fyrförening på Bohus-Malmön. Föreningen har
dokumenterat fyrens historia och dess betydelse för frakten utmed
kusten.
Läs mer: snurran.com

Torrskodd promenad. Se skylt, uppsatt av Malmöns
hembygdsförening, om historien om Olofsholm, kallad ”Snurran”,
och dess ägare.
Lanterninen (använd 1940-200x) finns idag på Vikarvets museum i
Lysekil.
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Svenska Fyrsällskapet har samlat gedigen kunskap om fyrarna,
fyrarbetarna och farlederna i Sverige. Maria Elsby och Leif Elsby på
Skaftö utanför Lysekil gör all denna kunskap tillgänglig på www.fyr.org.
Detta genom publicering av sällskapets tidning Blänket, sökbara registret
över fyrpersonal och fyrlexikonet Fyrwiki.

16. Ulebergshamn, hamnpir år 2011.
Stod ursprungligen på Skålholmen i Väderö-arkipelagens östra
del. Fyrplatsen anlades 1936 och år 2010 byttes fyrkuren i järn ut
till en i plast.
Den gamla fyrkuren blästrades och målades på Fridhems varv i
Lysekil.
Förvaltas sedan 2011 av Syföreningen Ljus i Ulebergshamn.
Föreningen bildades 1936 och på hemsidan berättas följande:
Gatubelysningen hade ordnats i dåvarande Tossene komuns övriga
tätorter, men inte i Ulebergshamn. Då bestämde sig ett antal kvinnor för
att sy ihop till ytterbelysningen. (Därav namnet Syföreningen Ljus). De
sydde flanellskjortor och hade lotterier.
Läs mer: www.fyr.org Blänket nr 2011:5
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Följande skrev Leif Elsby i artikeln Fyrar längs Bohuskusten i Vikarvets
årsbok 2010/11:
Om ångbåtstrafiken och ledfyrarna.
”Att transportera gods och sig själv var förr ett äventyr. På land fanns visserligen
upptrampade stigar som var farbara för postkuriren. Men om det fanns
vattenvägar i närheten så använde man sig av dem.
Med båt kunde man färdas och transporteras över långa och korta sträckor. Med
segel som drivkraft var man ibland tvingad att vänta in fördelaktig vind och
dagsljus för att ta sig fram i kustnära vatten. Ibland måste man ligga still i flera
dagar för att det blåste för mycket - eller för lite - eller från fel håll.
På senare hälften av 1800-talet hade den sjögående ångmaskinen utvecklats från
kuriosum till en användbar nyttosak. Ångbåtar sattes in för transport av folk, fä
och produkter. Det innebar en revolution! Dessa båtar gick på tidtabell!
Ångbåtsrederier etablerades bland annat i Göteborg, Marstrand, Uddevalla,
Lysekil, Strömstad och Christiania. De upprätthöll trafik mellan dessa och
mellanliggande orter. Nu ställdes också ökade krav på fyrbelysning av lederna.
Det ledde till att man började bygga ledfyrar.”
Stort tack till Göran Winge och Leif Elsby för alla bidrag till texten!
Magdalena Skalegård (text och foto)
Lysekil 2022.
Källor:
www.fyr.org, Fyrwiki och Blänket
www.stangehuvud.se
Lysekilsposten
Göteborgs-Posten
www.digitalmuseum.se
Vikarvets årsbok 2010/11.
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