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Byte av fyrlampa på Garpens fyr
Bengt Åstedt

Fyrlampan på Garpen hade sedan elektrifieringen 1944 varit på 1000 W, 120V. Lampan 
var dyr i drift och inköp. Inom Garpens Vänner, som äger fyren, hade vi ett tag funderat 
på om vi kunde byta ut den och i så fall till vilken storlek. Vid Fyrsällskapets fyrförenings-
möte i Göteborg, 31/3 2012, frågade jag om tips, men ingen hade något just då.

Johnny Apell i Jämjö bor på nära håll. Då vi visste att han har jobbat med flera 
fyrar i Blekinge så bad vi honom komma ut till Garpen, vilket skedde i augusti. Johnny 
ville fundera ett tag, och efter ett par veckor hörde han av sig. Han föreslog en 300 W 
halogenlampa, av samma typ som finns på fyren God Natt utanför Karlskrona.

Styrelsen godkände förslaget och därefter sökte vi tillstånd för lampbyte hos 
Transportstyrelsen. Handläggare där är Mats Hörström, han jobbade föredömligt 
snabbt. Efter tre veckor fick vi etableringstillstånd, och då hade Sjöfartsverket under 
tiden yttrat sig och sagt att lysvidden troligen skulle sjunka från 16,6 M till 12 M, 
viket de ansåg vara fullt tillräckligt.

Att få tag i lampa var inget större problem. Den var billigast på nätet. Johnny 
erbjöd sig att ordna fram en ny lamphållare samt bygga om mekaniskt. Lamphålla-
ren fanns inte i Sverige, utan fick skickas efter från Tyskland. Det tog lite tid och då 
Johnny jobbar mycket utrikes så kunde inte bytet ske förrän den 9 november. Under-
tecknad, Johnny, och vår elektriker Tommy, som väl känner till anläggningen, åkte då 
ut med vår Lars Sjöholm som båtförare.

Ombygganden tog några timmar, bl.a. för att den nya lampan har spänningen 
230 V. Dagen efter rapporterade vi till transportstyrelsen om bytet samt talade om 
att fyrkaraktären och sektorsindelningen ej påverkats. Rapporteringen var ett krav i 
tillståndet. Drifttillstånd erhöll vi den 4 december.

Garpens nya 300 W:s fyrlampa. Johnny Apell byter lamphållare.


