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Skansudde

RAÄ 44:1
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Röda pricken och den stora byggnaden är den yngre fyren från 1936, samt det 
moderna klubbhuset. Strandskyddet Gotlandskusten är markerad med grön linje.  
Bilden i mitten visar de båda byggnaderna från stranden med skansens vall i 

Fig. 1-4. Situations-
kartor över Gotland samt 
utdrag ur Riksantikvarie-
ämbetets fornminnesregister 
visande situationsplan över fyr-
miljön. Observera fornlämningen
RAÄ Västergarn 44:1, en skansanläggning från tidigt 1700-tal bland den äldre 
bebyggelsen. Skansens vall framträder tydligt med ett överlägg av terrängskuggning. Lilla 
byggnaden i blått är den äldsta fyrbyggnaden från 1890. Den större är fyrvaktarbostaden. 

förgrunden. Gröna pilen
markerar riktning och plats fotografiet togs från.



Sammanfattning
Sensommaren 2016 utförde C.H.A.B en byggnadsantikvarisk förundersökning för två 
byggnader inom fyrmiljön vid Skansudde, Västergarn.

Visby Golfklubb som är fastighetsägare till byggnaderna önskar modernisera dem för 
en ökad användning, och ville med förundersökningen ha svar på hur detta skulle kunna 
möjliggöras.

Efter att ha definierat de kulturhistoriska värdena framgick det att en modernisering 
utförd på rätt sätt skulle vara möjlig. Ett åtgärdsprogram upprättades också för hur en 
restaurering skulle utföras för att åtgärda ett av husens dåliga skick. För det andra 
huset togs riktlinjer fram för fortsatt arbete.

Bakgrund

Bakgrund, syfte och avgränsning
På uppdrag av Visby Golfklubb utförde C.H.A.B under juli och augusti 2016 en 
byggnadsantikvarisk förundersökning kring fyrmiljön vid Skansudd, Västergarns 
socken på västra Gotland. Undersökningen utfördes av byggnadsantikvarie Peter 
d’Agnan, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden.
Klubben planerade att modernisera ett äldre fyrhus för uthyrning och hade börjat riva 
panel då det uppdagades att konstruktionen var mycket ovanlig. Dessutom framkom att 
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Fig. 5. Fyrplatsmiljön åt väst med fyrvaktarbostaden till vänster, fyrhuset i mitten och den yngre fyren till 
höger. Foto från öster.



stommen hade omfattande rötskador. I framtiden önskades även att renovera en fyr-
väktarbostad som ligger i anslutning till fyrhuset (se fig. 5).
 Syftet var att definiera de kulturhistoriska värdena som byggnaderna besitter. För 
fyrhuset skulle också ett åtgärdsprogram tas fram. Målgruppen var beställaren samt 
Länsstyrelsen.

Metod och förutsättningar
Arbetet inleddes med besiktning av byggnaderna. Därefter genomsöktes arkiven för att 
spåra platsens bebyggelseutveckling samt förändringar över tid. Efter sammanställning 
av materialet framträdde tydligt de antikvariska värdena samt hur en restaurering skulle 
kunna genomföras av fyrhuset.
 För att svara på en del byggnadstekniska frågor togs en igenbyggd lucka upp under 
fyrhusets burspråk. Under fyrvaktarbostadens fönster på västgaveln togs panel bort av 
samma anledning. Förutsättningarna var goda vid besiktning förutom under fyrhuset 
där det fanns ormar som inte tillät noggrann inspektion.

Aktuell skyddsstatus
Byggnaderna är inte byggnadsminnesmärkta och 
ligger inte inom detaljplanerat område varpå de 
saknar skydd i Kulturmiljölagen och Plan- och 
bygglagen. Platsen ligger däremot inom strand-
skyddet Gotlandskusten med därtill hörande be-
stämmelser.
 Det skall också uppmärksammas att fyrmiljön 
ligger inom fornlämningsområdet RAÄ 44:1. 
Fornlämningen består av en skansanläggning 
från tidigt 1700-tal som givit uddens nuvarande 
namn. I äldre kartmaterial (1700-tal) benämns 
udden “Blåckhusudd”, och i beskrivningen kan 
läsas “en gammal Skantz af någre föruttnade 
Skantz Corgier”. Det visar att anläggningen har 
en äldre historia än 1700-talets början (Engqvist 
1968, s. 86, 90, se fig. 5-6). 
 Går man längre fram i tiden till mitten på 
1800-talet syns tydligt skansens placering samt 
vallarnas sträckning. I fornlämningen samt dess 
skyddsområde får man naturligtvis inte bygga, 
schakta eller gräva utan tillstånd från Läns-
styrelsen.
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Fig. 6. Karta från 1843 (LMM 09-vsö-7) 
visandes den dåvarande skansplatsen, 
(nuvarande fyrplatsen), samt vallarnas 
utsträckning. Notera att vallarna också 
går norrut runt hela udden. Lägg också 
märke till att det inom själva 
skansområdet har markerats någon form 
av byggnation. Jämför även fig. 4 där 
resterna av vallarna tydligt framkommer 
med terrängskuggning.



Byggnadsbeskrivningar
Fyrhuset står på en hög stensockel av gra-
nitsten. Byggnaden är konstruerad av spontat 
resvirke, hopdraget i hörnen med bult och 
bricka. Samtliga delar förutom takkonstruk-
tionen är märkt med en handskriven siffra. 
Stående panel samt profilerad locklist är 
spikad på stommen. Snickarglädje i form av 
listverk pryder undertaket i pärlspont. Taket 
är täckt med papp. På västgaveln finns ett 
burspråk med fönster mot havet som innehöll 
en fyrlykta. Fönster finns i alla vädersträck. 
Dock är bara två fönster oirginal, vinds-
fönstret samt  förstugans fönster. Resterande 
är moderna 80-talsfönster av dålig kvalitet.
 Invändigt består huset av en liten förstuga 
med ingång från gaveln åt öster, ett litet kök 
intill skorstensstocken samt ett vaktrum som 
även tjänade som bostad.  I förstugan finns 
taklucka till vinden. Skorstensstocken av teg-
el är placerad i husets mitt. Vaktrummet vär-
mdes upp av kakelugn. Innertaken är av 
dubbelprofilerad panel. Under moderna vä-
ggmateriel kan skönjas pärlspont. Bjälklaget 
med 1 3/4”  golv har trossbotten som är fyllt 
med spån. Samtliga foder och listverk har 
varit rikligt profilerade. Idag är ytskikten tä-
ckta av moderna material så som gipsskivor, 
glasfiberväv, parkettgolv och plastfärger. I 
vaktrummet har moderna golvlister monte-
rats.
 Vaktbostaden är byggd på en lägre granit-
sockel i ramkonstruktion med stående panel 
och profilerad locklist. Panelen är sågad med 
spets i nederkant. Taket är belagt med korr-
ugerad plåt. Undertaket pryds av stora tjocka  
listverk samt pärlspont, identiskt med fyr-
huset. Dessutom förekommer en rundstav med svarvade knoppar i husets hörn som 
förstärker snickarglädjen avsevärt. Huset är inrett med ett större rum åt öster samt ett 
större kök åt väster. Från köket leder trapp till vind med två inredda kammare åt vardera 
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Fig. 7-9. Ovan: fyrhuset samt den yngre fyren från 
söder. Mitten: fyrvaktarrummet med kakelugn. 
Köket var placerat strax bakom kakelugnen vid 
skorstensstocken. Bakom väggen i rummet finns 
förstugan med ingång. Nedtill: den gamla 
köksplatsen intill skorstensstocken. 



gavel. Centralt i huset finns skorsten av 
tegel samt en kakelugn i det stora rummet. 
 Åt nordväst samt österut har huset 
byggts på med glasverandor av enklare 
slag. Den nordvästra har byggts in under 
ett takutsprång medan den östra har byggts 
till huset på gjuten syll. Gjutningen har 
kvaderristningar för att imitera granitsten. 
Taket är klätt med falsad plåt. Åt öster har 
hela gaveln öppnats upp mot verandan. I 
köket finns de ursprungliga köksskåpen 
kvar samt murad spiskåpa och plats för 
vedspis. Innertaket  är klätt med pärlspont. 
 Överlag finns mycket ursprungligt be-
varat av snickerier, spegeldörrar och andra 
byggnadselement i merparten av huset. De 
flesta ytor har målats med moderna färg-
typer men vid färgbortfall kan studeras 
linoljefärg i två kulörer. I det stora rummet 
har golvet slipats och väggar, tak samt bär-
ande reglar mot verandan klätts med spon-
tad träpanel.
 Takavvattning av modern typ finns på 
huset. Takkonstruktionen är sinnrikt kon-
struerad och extremt välgjord med scha-
blonnumrerade delar, blixtskarvar och kra-
mlor som håller ihop takstolarna med vä-
gglivet. Ovanför hammarbanden sitter  vä-
gglivets virke monterat på varandra med 
dymlingar.
 Moderna fönster från 80-talen finns mot 
söder och väster. Verandorna har enkel-
bågar av äldre sort med hörnbeslag. Åt 
norr i den ursprungliga förstugan finns ett 
originalfönster bevarat. På vinden finns 
originalbågar samt en spegeldörr tillhör-
ande huset.
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Fig. 10-12. Ovan: fyrvaktarbostaden från nordväst. Mitten: bostadsrummet från den tillbyggda 
glasverandan. Nedtill: den uppmärkta takkonstruktionen. På vinden finns flertal originalbågar kvar.



Resultat

Historik
År 1890 inrättades bemannad fyrplats vid Skans-
udde i Västergarn. Fotogenfyren skulle tillsamm-
ans med en fyrkur av järn på Västergarns Utholme 
leda fartyg till ankarsättning. Då fyrvaktarfamilje-
rna ofta var trångbodda byggdes redan 1892 ett 
bostadshus bredvid fyren. Då hägnades också tom-
ten in, en brunn grävdes och en jordkällare samt 
uthus byggdes.
 På ritningen till bostadshuset som finns bevarad 
visas utformning samt konstruktion på hela huset. 
Här framgår bland annat att det finns en bakugn i 
skorstensstocken samt att bostadsrummet kunde nås 
via två dörrar (se bilaga).
 Dessa typer av hus prefabricerades på flertal sni-
ckerifabriker runt om i landet på uppdrag av Lots-
verket. En av de större fabrikerna var Bark & Warburg i Göteborg. De tillverkade precis 
den typ av huskonstruktioner som fyrhuset har, varpå det är sannolikt att huset kommer 
därifrån. Ritningar från fabriken visar också tydligt konstruktionen med bultar genom 
de spontade planken. Utformningen av fyr- och bostadshusen blev standardiserad över 
hela landet och följde efter 1800-talets mitt en fantasifull arkitektur med mycket 
snickarglädje. Husen rödfärgades med blyvita snickerier.
 Längre fram i tiden moderniserades fyrplatsen med ett fyrtorn i betong år 1936 som 
övertog fotogenfyrens funktion. Kort därefter, 1938, drogs den ständiga bevakningen in 
på platsen. Efter sig lämnade staten en plats med ett stort stycke av fyrväsendets historia 
(Thunman 2000, s. 302, 131-133).
 Under 1900-talet första hälft sker inga större förändringar på husen mer än att 
vaktbostaden förses med glasverandor. På ett vykort från 1930-talet ses redan dessa  
verandor tydligt. 1958 bildas Visby Golfklubb och vaktbostället nyttjas därefter som 
klubbhus fram till att dagens moderna klubbhus uppförs. 
 Någon gång mellan 30-talet och 80-talet förses fyrens utkiksplats med järnräcke samt 
gjuten topp. Under slutet av 1980-talet framgår det av handlingar från Länsstyrelsen till 
Riksantikvarieämbetet att fyren konstateras ha ett stort kulturhistoriskt värde. Ärendet 
rör skador på fyrens burspråk vars granitsockel höll på att raseras ned för strandbranten. 
En “restaurering”  utfördes av Skanska där betongblock förstärkte granitblocken på 
insidan varpå en betongkonstruktion gjutits ovanpå. Enligt handlingarna skulle arbetet 
dokumeteras, något som inte kunde hittas i arkiven. 
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Fig. 13. Ritning från snickerifabriken 
Bark & Warburg visandes den 
byggnadstekniskt snillrika 
konstruktionen där bultar ersätter 
snedsträvor i hörn. Bultarna drar här 
ihop de spontade stående brädorna 
närmast hörnen för att öka stabiliteten. 
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Fig. 14-16. Ovan: vykort från 1930-talet med fyrplatsen. Notera att fyren ännu inte byggts men att 
vaktbostaden har glasverandor. Infälld: äldsta fotografiet på fyrhuset visar att byggnaden var vitmålad och 
att burspråket hade en träballustrad i snickarglädje. Nedan: flygfotoplan där gröna pilar markerar 
undersökningens fotodokumentation samt hur den tagits. Numreringen överstämmer med rapportens 
figurnummer. Ekonomibyggnadens plats är ungefärlig och storleken är enbart uppskattad.
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Fig. 17-20. Fyrplatsens 1800-tals miljö här speglad i ett antal detaljer på fyrvaktarbostaden. Bilderna ovan 
visar köket med originaldetaljer som spegeldörrar, skåp och spisplats. I skorstensstocken döljer sig en 
bakugn. Bakgrundsbilden visar gavelfasaden åt öster med profilerad locklist. Den här fasaden är den enda 
som är kvar i original och bör bevaras med sina färglager. Vidare ses undertakets snickarglädje med höga 
profilerade listverk, vindskivor samt undertaket av pärlspont. Nedersta bilden visar husets knutar som pryds 
av rundstavar med svarvade knoppar upp- och nedtill. De över 120 år gamla detaljerna är  mestadels i bra 
skick. Överlag uppvisar miljön en väldigt intakt och orörd statlig sekelskiftesmiljö.



På det äldsta fotografiet som kunde hittas av fyrplatsen kring sekelskiftet 1800/1900, 
kan burspråkets ursprungliga utformning tydligt spåras. Här syns en panelinklädd utki-
ksplats och ballustraden är av snickarglädjetyp. Noteras skall också att panelen på denna 
bild förefaller vara vit och inte rödmålad som annars var brukligt. Taket är här täckt med 
tjärpapp över trekantslister.
 Under 70- eller 80-talet sätts korrugerad takplåt på bostadshuset. Troligen sker detta 
samtidigt som resterande fönster byts ut på båda byggnaderna. Under sent 80- eller tid-
igt 90-tal byts de stora panoramafönsterna ut mot mindre moderna samtidigt som gavel-
dörren sätts igen och en ny tas upp i burspråket på fyrhuset. Vid besiktningen kunde det 
även konstateras att fasaden på huset är bytt under modern tid.

Fyrplatsens kulturhistoriska värden och byggnadernas värdebärare
På Gotland har vi endast en till känd byggnad av spontat resvirke och det är en liknande 
byggnad på St. Karlsö som restaurerades av Gotlandsbyggen AB för cirka ett dece-
nnium sedan (Sundberg 2016). Även den schablonnumrerade takkonstruktionen på bo-
stadshuset är i sin helhet ovanlig. 
 Överlag är båda husen väldigt bra bevarade med många originaldetaljer, trots senare 
tiders ingrepp utan större hänsyn till byggnadsvård. Fyrmiljön speglar dels en stor del 
av Gotlands fyrväsende men också också toppen av en industrialisering i Sverige med 
de prefabricerade husen som beställdes av staten. Sammantaget hyser hela fyrmiljön ett 
högt kulturhistorisk värde.
 Värdebärarna på båda husen kan här definieras till byggnadernas ovanliga 
prefabricerade konstruktioner med en standardiserad arkitektur samt detaljerna i snick-
arglädjen som visar på stor hantverksskicklighet. Specifika detaljer av höga värden på 
husen är fyrhusets burspråk som ger huset identitet samt bostadshusets intakta kök-
sinredning med skåp och spisplats.

Åtgärdens påverkan på värdena
Utan tvekan går fyrhuset att restaurera till bättre skick och skadorna är bygg-
nadstekniskt inte heller så komplicerade som först befarat. Med antikvarisk medverkan 
är det inget hinder att modernisera byggnaderna. Dess värden kan inte ses minska utan 
tvärtom ökar om husen återigen tas om hand, används och underhållas på ett korrekt 
sätt.
 Kök kan monteras i fyrhuset om genomföringar sker under huset. Ett gemensamt 
badrum är också möjligt att inrätta om det görs på rätt plats och på ett reversibelt sätt. 
Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt är exempelvis att bygga ett badrum i jordkällaren 
eller i en av de tillbyggda verandorna i bostadshuset. Med fördel kan också dörröpp-
ningen i bostadshuset återställas mellan bostadsrummet och köket (se bilaga).
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Skador och åtgärdsprogram för fyrhuset

Skadestatus och orsaker
Fyrhusets skador utgörs främst av rötskador i stommen. För att upprätta åtgärder krävs 
först en analys av de bakomliggande problemen så de inte uppkommer igen. De största 
rötskadorna finns på husets västra knutar mot havet, västra gavelns syll samt i syllen un-
der samtliga fönster.
 Orsaken har varit vatteninträngning på grund av dåligt underhåll. Analyseras brun-
rötans sprickförekomst och avståndet mellan sprickorna kan konstateras att rötan pågått 
under väldigt lång tid. Från havet är påfrestningarna på trä mycket stora så skador som 
inte underhålls i denna miljö är föga förvånande. Slutsatsen kan dras att den utan-
påliggande panelen varit i dåligt skick utan underhåll under väldigt lång tid. Krafterna i 
den utsatta miljön bekräftas också av att burspråkets sockel höll på att rasa ned i 
strandbranten på 80-talet. Vi kan förmoda att rötskadorna på gavelns syll var stora redan 
då.
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Fig. 21-23. Den största skadan på fyrhuset finns i dess nordvästra hörn. Här har syllen samt ett par av de 
stående spontade brädorna närmast knuten blivit kraftigt angripna av brunröta. Värst utsatt är syllen mot 
västgaveln som behöver bytas ut i sin helhet. Här ses också konstruktionen med bultar och dragbricka.



Den dåvarande restaureringen av sockeln utfördes inte korrekt, då rötskadorna försegla-
des när sockeln gjutits in och istället påskyndades rötprocessen. När de nya byggnads-
materialen kom in i byggnaden under modern tid med plaster, täta fönster, gips och 
mineralull som isolering förvärrades situationen ännu mer.

Åtgärder samt utförande
Gavelns syll byts ut ovanifrån. Den stora problematiken är att plankstommen är fasad in 
i syllen. Detta löses genom att syllen skarvas och arbetet utförs i etapper medan väggen 
stabiliseras provisoriskt. Det äldre plankgolvet byts ut mot nytt om det är i dåligt skick 
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Fig. 24-25. Fyrhusets burspråk där linsapparaten suttit. Under 1900-talets andra hälft skadades sockeln 
och reparerades 1988. Arbetet har utförts tämligen slarvigt och utan närmare eftertanke som förvärrat 
andra skador på byggnaden. Infällda bilden visar burspråkets utseende 1987, då granitsockeln höll på att 
ge vika på grund av underminering av strandbacken. Lägg också märke till burspråkets större fönster samt 
spegeldörren till höger på gaveln. Foto: S. Haase.



alternativt punktlagas. Golvlister byts ut mot en äldre högre typ enligt original samt lin-
oljemålas. I samband med detta arbete avlägsnas modern isolering och byts ut mot cell-
ulosaisolering utan diffusionsspärr.
 De rötskadade knutbräder byts ut mot nya genom att lossa bultarna från dess brickor. 
Rostskadade bultar byts ut mot nya galvade. Under arbetet skall väggen förankras. De 
mindre rötskadorna under samtliga fönster punktlagas genom ilusning av nytt virke. Det 
ses inte som nödvändigt att byta ut virke för att uppnå ursprunglig konstruktion bara för 
sakens skull. Det kunde vid besiktningen också konstateras att samtliga syllar bara har 
rötskadats någon eller några centimeter in i ytveden. Kärnvirket är dock helt intakt. Av 
samma anledning finns ingen anledning att laga mindre rötskador överhuvudtaget utan 
en bra motivation till detta.
 Ytterväggarna täcks med vindpapp och kläs med panel av likadan typ som ses på det 
äldsta fotografiet. Knutbräder bör monteras, trots att det tycks saknas på det äldsta 
fotografiet. Det är av mycket stor vikt för livslängden att allt virke är tätvuxet kärnvirke. 
 Panelen som skall vara hyvlad skall impregneras med rå linolja och grundas med 
zinkvitt. Detta är speciellt viktigt i nederkant mot ändträet. Därefter målas den tunt med 
något tonad vit linoljefärg av hög kvalitet. Ett sätt att öka livslängden på panelen och 
plankstommen är att montera panelen på en 5mm distanslist. På så sätt ligger inte pa-
nelen mot stommen som ventileras.
 Fördelaktigt är också att byta fönster mot mer tidsenliga i samband med arbetet. 
Originalbågarna i förstugan samt på vinden restaureras på traditionellt vis. Ett sätt att få 
in mer kontakt med havsutsikten är att återställa de större panoramafönster som fanns 
förr samt spegeldörren som fanns på gaveln. Dörrens övre spegel kan då glasas. Bur-
språkets nuvarande dörr bör tas bort.
 Skall väggarnas ytskikt ändras är det en stor fördel att avlägsna gipsskivor samt ev-
entuell plast under. Det är sannolikt att väggarna under gipsen är klädda med pärlspont 
alternativt pappspänning. Pappspänning går med fördel att täcka med till exempel 
pärlspont som målas med linoljefärg för att klara uthyrningsstandard.
 Ett pentrykök monteras lämpligast där det gamla köket fanns, mot skorstensstocken. 
Alternativt kan detta göras i förstugan.

Riktlinjer för vaktbostaden
Rörande bostadshuset fanns inget formulerat framtida ändamål mer än modernisering 
och utökat användande. För att stödja detta arbete följer här ett par riktlinjer.
 Moderna ytskikt kan med fördel avlägsnas. Golv skall helst inte slipas utan såpsku-
ras. Detta kan enkelt utföras maskinellt.
 De äldre glasverandornas enkelbågar är av en vanlig typ och har inte något specifikt 
kulturhistoriskt värde. Däremot är de av mycket hög virkeskvalitet och korrekt restaur-

Antikvarisk Förundersökning • Go. Västergarn, Kronholmen 1:2 • C.H.A.B Rapport 2016:2

 15



erade kommer de hålla längre än nytillverkade. Vindsfönsterna bör återställas med ori-
ginalen som ligger på vinden.
 Invändigt bör alla originalsnickerier förbli oförändrade. Skall något punktlagas bör 
man eftersträva att byta ut mot likadant eller likvärdigt. Skall ytterpanelen i framtiden 
bytas ut bör den bytas mot sågat virke och rödmålas med slamfärg för att återfå det ur-
sprungliga utseendet. Oirginalbågen i förstugan bör restaureras.
 Arbeten bör dokumenteras och följas av antikvarisk kontrollant som kan ge råd och 
vägledning under arbetets gång.
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