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Fyrtårnet (1909) ved Grisetåodde Fyr.

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af
bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Den kulturhistoriske værdi ved Grisetåodde Fyr knytter sig i det
ydre til fyret, som et velbevaret eksempel på et af de mange
vinkelfyr, der blev opført i perioden fra omkring 1870 til 1930 i
forbindelse med udbygningen af det statslige fyrsystem i de indre
danske farvande. Fyrtårnet er tillige et velbevaret eksempel på de
mindre fyrtårne opført i jern med et enkelt og nøgternt udseende,
som blev bygget omkring århundredeskiftet 1900.
I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Grisetåodde Fyr
sig til den bevarede planløsning på alle tre etager. Planen er
kendetegnet ved gradvise mindre rum jo højere man kommer op i
fyret, og at hver etage afspejler sin funktion. Den nederste etage
fungerer som indgang med to mindre rum, hvor der i det ene er en
trappe til næste etage og derudover findes mindre elektriske
installationer. Den næste etage fungerer som repos med to trapper,
hvor den ene fører op til selve lanternen. På den øverste etage er
linsen. Hertil kommer det bevarede fyrinventar med linse og buede,
farvede glas, der fortæller om fyrets funktion.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Den arkitektoniske værdi ved Grisetåodde Fyr knytter sig til
bygningens rationelle, nøgterne og funktionsprægede bygningskrop,
der står som en monolit på det yderste af Grisetåodde. Hertil
kommer, at den runde grundplan og den let koniske form, der
sammen med den høje base underbygger tårnets monumentale
fremtræden på trods af, at fyrtårnet hverken er specielt højt eller
stort.
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Desuden er der arkitektonisk værdi knyttet til farvesætningen med
skiftevis brede hvide og røde horisontale bånd, der bevirker, at fyret
fremstår som et markant vertikalt element i det ellers flade
landskab.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
De bærende fredningsværdier for Grisetåodde Fyr er i det ydre
knyttet til den runde og lettere koniske bygningskrop opført i jern og
med betonsokkel samt lanterne. Hertil kommer bygningsdele og detaljer, herunder de buede og farvede ruder i lanternen i de
skråtstillede metalsprosser, omgangen med det spinkle gelænder,
stige,
fyldingsdør,
farvesætning
samt
den
traditionelle
materialeholdning.
De bærende fredningsværdier for Grisetåodde Fyr er i det indre
knyttet til den bevarede planløsning, trapper, fyrinventaret samt den
traditionelle materialeholdning.
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