




sin promemoria hdnvisade han till
en omfattande statistik 6ver skepps-
brott, som med rige uppfyllde kraven
fcir att omr6det skulle anses som en
skeppskyrkogird. Fartyg som kom frin
Nordsjrin hade svirt att beriikna kraf-
ten i den Jutska strommen, vilken sdt-
ter mot O/NO med 2 till 3 knop, si den
doda riikningen visade ofta att man
befann sig liingre frin kusten dn man
verkligen var. Fler angciringsfirar var
diirfor nridviindiga. Placeringen av en
fyr pi Miseskdr var inte bara liimplig
av nautiska skdl, ndrheten till Keiringrin
och lotsstationen ddr var ytterligare en
orsak.

Anliiggningen av flrplatsen kom
iging sommaren 1865, men bygget
av sjdlva fyren hade startat tidigare
pA nriksberg i Goteborg. Den frirdiga
fyren inspekterades och godkdndes
av von Heidenstam i borjan av juli,
och monterades ddrefter ner i sek-
tioner och fraktades ut till Miseskzir.
Den 44 man starka arbetsstyrkan ute
pi Miseskiir hade allt fiirdigt den
18 september - inklusive bonings-

hus till fyrpersonalen, brunn och
forridsbyggnader.

Man hade bestdmt att den nya fyren
pi Miseskiir skulle ha ett fast rcitr sken,
si att man liitt kunde skilja den frin
HaIo i norr och Carlsten (Marstrand) i
soder. Vid denna tid hade man inte ut-
vecklat klippapparaten. Fyrarna hade
fast sken och di var man tvungen att
hitta andra satt att skilja dem frin var-
andra. Fdrgen pe ljusetvar ett sett, ett
annat att anl2igga dubbelfyrar som pir
Nidingen. Fyrapparaten bestiilldes frSn
Paris, men tyvdrr levererades den med
vita lanterninrutor och vitt lampglas.
Det drojde ddrfor innan man kunde ta
fyren i bruk eftersom man slgndsamt
miste bestiilla nya, roda glas. Under
tiden installerade sig fyrpersonalen -
fyrmdstare, fynraktare och fyrbitrride
med familjeq och fick utbildning i
flrljusets skotsel. Den 8 oktober 1865
kunde rovoljelampan i lanterninen
tdndas for f<irsta gingen, under over-
inseende avvon Heidenstam och
lotsdistriktschefen Reinhold Leuhusen.
Enligt lotsarna p6 Kiiringrin lyste fyr-

DESTTNATTON I BOHUSTAN

ljuset "prdktigt" med sitt rrida sken, 35
meter civer vattenytan. Det kunde ses
pi cirka 12 distansminuters avstend
vid klart viider. Hdndelsen rapporte-
rades i bide Handelstidningen och
Gciteborgsposten.

FyRrrrxrrnN urvEcKLAors snabbt
vid denna tid. Redan 1887 utfordes
den forsta uppgraderingen av fyrap-
paraten. Rovoljelampan byttes ut mot
en fotogenlampa och man installerade
en roterande linsapparat fcir att fe ett
vitt sken med tre bldnk var trettionde
sekund. Linsapparaten styrdes av ett
urverk som drevs attett'J,24 kg tungt
lod som fick vevas upp var fjiirde
timme. Denna fbrbrittring okade lys-
vidden till 20 distansminuter. Ndsta
steg i utvecklingen kom 1904, di man
installerade en luxlampa - en fotogen-
lampa med glodnrit istdllet for den
tidigare konstruktionen med en enkel
veke. Detta okade lysvidden vdsentligt.
En elektrisk lampa pi 1000 W instal-
lerades 1950. Fem f;r senare konverte-
rade man linsapparaten till att drivas
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av en elektrisk motor i stiillet for det
tunga lodet.

Niir vi gir uPP frfln den lilla ham-
nen ledei en gjuten gflngviig forbi wi
sjobodar upp till boningshusen och

lou.ttu' Allt ser mycket vZil underhfll-
llt ut, men det finns inte ld:ngre n5gon
bemanning hdr ute. Heidenstamfyren
ersattes 1978 av en ny fjiirrstyrd fyr
tillverkad i Plast, och dfl behovdes
inte ld:ngre nigon fast fyrpersonal'
Miseskdr dr ju inte bara kdnt for sin
fyr - alla som lYssnat Pi vdderraP-
porterna i radion kdnner igen namnet
- Miseskiir Nidingen, viistlig vind, 9
meter per sekund ... Vdderstationen
hr fortfarande viktig och fram till 1998
avldstes den manuellt av fast personal
hdr ute, men nu dr dven vdderstationen
automatiserad.

Det stora boningshuset byggdes for
tre lSgenheter i bottenplanet och tve
pi bverviningen' Egentligen var det
bara tre mdn som skotte fYren, men
eftersom de var fast stationerade pi on
bodde de med sina familjer h2ir' Som
mest var det 10 barn P& on och under

en tid fanns det bide skola och skol-
froken p& MAseskir. Aven om det inte
lir si lingt in till Kiiringon kunde man
inte lita pi regelbundna leveranser av
fornodenheter. Det var dlirfor viktigt
med visst sjiilvhushfill, inte minst for
att fi fiirsk mjolk till barnen.

PRovrnNaoeN roRrsArrnn forbi den
kringbyggda girden till Miseskdrs do-
minerande silhuett - Heidenstamfyren'
Hiir mitt pi on dr terrdngen ganska
flack. Vi kommer snart fram till en liten
rod bod, diir olja (och senare fotogen)
forvarades. Idag iir den omvandlad till
ett litet fi/rmuseum. Pi vdggen sit-
ter ett skip med nyckel till fyren' Har
du tagit dig hit ut er det ett meste att
kliittra upp for spiraltrappan for att
njuta av utsiken fr&n plattformen'
Du fir en obruten horisont motvaster
och ett Panorama av oar in mot land,
inklusive Kiiringon. Inne i fyren dr allt
i funktionsdugligt skick, inklusive den
gamla linsapparaten och urverket som
driver den. Det dr givetvis inte gratis
att underhilla den gamla fnen, sfl ett

bidrag i rovoljefatet tas tacksamt emot
av Stiftelsen Riidda Miseskiir.

Fortsdtter man soderut Pi on Pas-
serar man den nYa firren, mistluren i
sin fackverksmast och vdderstationen'
Intressantare iir dock det vita huset och
kanonen ldngre sdderut' Det drju inte
alltid god sikt liings kusten, si i borjan
riggade firrvaktaren upp en ffastallning
med en gong-gong p& berget for att be-
svara ljudsignaler fr$n fartyg. Detta var
bide klumpigt och ineffektivt. Ljudet
hordes inte mer dn ett par hundra me-
ter och dfl hade fartygen ofta hunnit gi
pi grund. Lotsdistriktschef Leuhusen
blev uppmiirksammad p5 problemet'
er fSZS fraktade man ut tva kanoner
for mistsignalering till on, en modell
man infort piVinga fyra flr tidigare,
och ett kruthus byggdes' Tanken var att
man skulle besvara signaler frin fartyg
med wi tdtt pi varandra ftiljande skott,
s& diirfor behovde man wi kanoner'
Aven hiir gick tekniken snabbt framit'
Redan 1885 byggdes detvita maskin-
hus vi ser idag och man installerade ddr
en koleldad ingmaskin med tillho-

ovaN: FrAn plattformen runt lanteminen har
man milsvid utsiK - hEr mot fyrvaKarbosta-
den, K6ring6n och Orust. IILL Hocsn: Oljebo-
den vid sidan om dcn gamla fyren lir idag ett
litet museum' Nyckeln till fyren finns i sGpet
pdr vdggen och man f6r giirna l6mna ett bidrag
i oljefatet f6r underhAllet av fyren'
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rande angsiren. Man sprdngde ocks5
en damm fdr att samla regnvatten till
Angmaskinen. Eftersom det tog ett tag
att elda upp trycket i Sngpannan beh<ill
man kanonerna, som avfyrades varje
kvart, tills &ngsirenen var redo att an-
vdndas. Angmaskinen ersattes 1916 av
en fcirbrdnningsmotor och en av kano-
nerna fraktades bort 1925, den andra
stir fortfarande kvar vid sirenhuset.

Ndr den nya fyren stod klar 1978
hade Sjofartsverket inte ldngre nigon
nytta av den vackra gamla fnen.
Stiftelsen Riidda Miseskiir lyckades
utverka att Sjdfartsverket skdnkte dem
en penningsumma motsvarande fy'ens
rivningskostnad, s5 med ideella krafter
fir vi forhoppningsvis se den vdlkdnda
silhuetten p5 M8seskdr under mflnga
seglingar till. De vakande rigonen dr
dock fdr liinge sedan borta. @

aa

UBPTACK
IvtASESI(AR
Sista utposten mot viister,

Vid lugnt v6der 5r kajak eft
utunerK firdm€del, men annars
ar det enklast att ta sig ut till och
iland pA M6seskir med hjdlp av
motorb6t. lF-b6ten som 169 vid
kajen n6r vi var d6r sticker drygt
1 ,2O, Mer en sA skall man nog
inte f6rs6ka m€d utan mycket
god lokalkennedom. Det finns
inte minga meter kaj i den lilla
hamnen, se det 6r begrensad
plaG f6r gdstande biitar. Vid
goda f6rhiillanden kan man
anka en stund i 16 p6 insidan
och ta sig iland med dingen.
Ndrmaste gisthamn dr K5ring6n,
m€d utmerKa facilit€t€r. Den
ligger inte lengre bort 6n att man
kan g6ra en utfHrd hdrifr6n med
en liten motorb6t.

I mitten p6 lBOOtaletvar
det fortfarande sril lsynt
med fyrar liings den
svenska kusten. Nils Gus-

taf von Heidenstam, den
blivande Nobelpristaga-
ren Yemers far, a nstei I I des
vid denna tid som ingen-
jor vid Lotsverkets fyr- och
bSkinnittning. Efter omfaG
tande resor liings kusten
kimnade han in sin plan
f6r att 6tgiirda de brister
for sjofarten som blev allt
meruppenbara. Det kom

ocks6 m6nga klagom6l
fr6n andra sjofarande
nationer. I planen for ett
mera ful lsttindigt fyrsys-

tem ingick byggandet av
elva nya Mar till den d6
enorma kostnaden av en
miljon kronor.

ld€n till sin oppna fack-
verkskonstruktion fick von
Heidenstam vid adcetet
med att bygga en fyr p6
Gotska Sandon. Han s6g
att forh6llandena dtir inte
m€dgav ett tungt sten-
torn, eftersom det skulle
siitta sig i det sandiga un-
derlaget. Losningen blev
istSllet en konstruktion i

j6rn som forankrades med
skruvp6lar i marken. For
att sl1ydda metallen gavs

fyr en en trii bekkid nad,

men denna uteslots vid
senare byggen.

Det fina med von
Heidenstams konstrukion
var att man kunde bygga
fyrenhell komplett p5
en mekanisk verkstad,
inspektera fyen och testa
den, for att sedan plocka
isiir den i seldioner och
frakta ut den som ett
jrittemekano till den ut-
valda och iordningstiillda
platsen. Metoden var
snabb, enkel och billig,
och den undedeittade
veisentl igt byggandet pd
otillgelngliga platser l6ngt
ute i sk6rg6rden. Metoden

var inte helt ny, engels-
mtinnen var fore iiven
hiir och von Heidenstam
hade sett den under en
resa i Skottland, men han
utvecklade konstruktionen
s6 pass att han fick patent
pd den.

Under 1 B60talet
byggdevon Heidenstam
tre Mar p6 Vastkusten;

M6seskiir (1 865), Vride-
robod (1 867) och
Pater Noster (1 868).
Vtiderobod revs 1967
och de tv6 andra har
genom96tt omfattande
renoveringar und er senare
6r. Fordelarna med von

Herdenstams konstruKion
tir uppenbara, men det
finns en rejeil hake - jeirn

rostarl Det visade sig efter
ett tag att underh6l ls-
kostnaderna blev stora,
srirskilt p6 Viistkusten diir
saltmiittade vindar gjorde
att fyrama rostade snab-
bare ein p6 Ostkusten.
Mdsesk6r och Pater Noster
har niddats till eftenyelrl-

den, forhoppningsvis
m6nga 6r till, genom
frivilliga insatser i foren-
ingarna Rridda M6seskeir

respektive R.idda Pater

Noster. En mycket lowiird
kulturgiirning.
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Urverket till linsapparaten, Drimingen av linsapparaten. Spiraltrappan.UtsiK inifrin lanterninen. Sista stegen upp.
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