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Smygehuk

Smygehuk

Karaktär: Fl(1+2) 20s. Svenskt nr: 657600.
Position: N 55 20, O 13 21.
Internationellt nr: C 2439.

Kuststräckan runt uddarna vid Smygehuk och Beddinge drabbades av många strandningar på 1800-talet och Kongliga Sjöfartsstyrelsen beslöt därför att bygga en fyr vid
landets sydligaste punkt för att ge fartygen en fast punkt att navigera efter på den blåsiga
kusten. Fyren ritades av G.E. Höjer och byggdes på Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad
i Stockholm. Efter besiktning demonterades den och skeppades ner till Smygehuk där
den monterades upp och togs i drift år 1883. Det vitmålade tornet är 18 m högt och är
gjort av nitade järnplåtar.
Samtidigt med fyren byggdes ett bostadshus, två förrådshus för ved och fotogen
och ett brygghus. Personalen bestod i början av fyrmästare och fyrvaktare. De bodde på
fyrplatsen med sina familjer och de första åren fick de dela på det gula fyrvaktarhuset
– nu ombyggt till vandrarhem – men efter det att personalen utökats med ett fyrbiträde
blev det för trångt, och år 1921 byggdes det gula putsade fyrmästarhuset.
Smygehuk var omtyckt bland de anställda eftersom det inte låg så isolerat som
de flesta andra fyrplatserna. Man hade ordnade anställningsförhållanden med ett par
veckors årlig semester, man kunde leva ett ganska normalt familjeliv och träffa släkt
och vänner och man var nära den övriga civilisationens lockelser. Bostäderna hyrde man
relativt billigt av staten och man hade dessutom gratis tilldelning av stearin, fotogen och
ved. Trädgården delades upp i tre delar åt de anställda, och där odlade man grönsaker,
potatis och hade fruktträd.
Verksamheten för personalen utökades efterhand till att omfatta även stormvarningstjänst, kustsignalering samt väderrapportering åt SMHI. Man gick 4 timmars vakter och skulle då se till att fyren lyste och att mistluren startades om sikten understeg 2
nautiska mil. Vakten skulle även göra väderobservationer, ta emot och skicka eventuella
signalmeddelande till passerande fartyg, och utföra diverse underhållsarbete när det
fanns tid över.
Den första fyrlampan drevs av fotogen men år 1931 blev platsen elektrifierad och
då byttes lanterninen ut till en elektrisk lykta. De första glödlamporna hade kort livslängd och kostnaden för dem var i början lika hög som kostnaden för ett fyrbiträde!
Den förste fyrmästaren hette Elias Andersson och den siste anställde blev Yngve
Kjell. Fyren avbemannades 1967 och släcktes 1975 då den ersattes av Kullagrundets fyr.
År 2001 sattes fyren istånd av Trelleborgs kommun, och idag blinkar den åter vänligt
åt de passerande fartygen längs kusten och åt båtgästerna på väg in till Smyge hamn!
Smygehuks fyrplats är unik eftersom den är lättillgänglig, öppen för allmänheten
och för att alla de ursprungliga byggnaderna finns kvar. Platsen lever och alla husen används. Fyrvaktarhuset är idag ett välbesökt vandrarhem och mistlurshuset (Tudan) har
öppnats upp och används nu för olika kulturevenemang, samt hyrs ut till fester, mindre
konferenser mm.
Smygehuks fyrförening som bildades på 1990-talet har som mål att via diverse
kulturella evenemang locka besökare till platsen. Föreningen vill därigenom dels sprida
kunskap om fyrplatsens historia och dels göra platsen mer känd för allmänheten.

Tidigaste fyr år:		
1883
Nuvarande fyr år:		
1883
Automatiserad år:		
1970
Avbemannad år:		
1970
Tornets höjd:
17 m
Lyshöjd över havet:		
19,6 m
Lysvidd:			2 nm
Original optik:		
3:e ordn. (1000mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och
			
inslipade ringar, 16 fack á 22,5°, katadioptrisk krans (5
			
ringar) på 16 fack och katadioptrisk krona (11 ringar) på
			
8 fack (vart annat), rött glas på alla kronfack och på vart
			
annat plan- och kransfack, roterande på 8 trissor, urverk
			
med lod (vikt 55 kg) samt trevekig fotogenlampa med
			
konstant nivå (s.k. nivålampa)
Nuvarande optik:		
4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins med 5+5 inslipade
			ringar
Fyrapparat:		
20W lampa
Övrig utrustning:		
Landkabel
Byggnadsmaterial:		
Järn
Tornets färg & form:
Vitt runt järntorn
Fyrplatsbostäder:		
Vandrarhemmet, som är öppet året runt, har 40 bäddar
			
och är anslutet till Svenska turistföreningen,
			www.smygehukhostel.com
Ägare:			Trelleborgs kommun
Kontaktperson:		
Anna Lena Sundin, Smygehuk Vandrarhem STF, Kustvägen,
			
Smygehamn, tel. 0410-24583 som visar fyren för besökare
Skydd enligt lag:
Ej
Vägbeskrivning:		
Alldeles intill väg 9 mellan Trelleborg och Ystad väster om Smygehamn. Lätt att nå
med bil.

Foto:

Anna Lena Sundin: Omslagsbild och exteriöra Smygehukbilder sid. 4
Tommy Arvidson: Smygehuks lanternin sid. 3 och spiraltrappa sid. 4
Berny Perzon: Ystad och Sandhammaren sid. 4
Esbjörn Hillberg: Falsterbo sid. 4

Smygehuk och fyrar i närheten

Fyrmästarträdgården

Sandhammaren

Smygehuks vandrarhem
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Fyrens spiraltrappa

Ystad

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en allmännyttig ideell förening öppen
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt
kortare och längre fyrresor.
Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar.
Årsavgift 2012 är för enskild medlem 200:-, för företag 1000:- och för föreningar
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt
medlemsregister.
Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com
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