
1Svenska Fyrsällskapet Blänket 2013:4

Mina fyrblänk
Lena Olofsson

Det var en sommardag på 1960-talet. Jag 
var 6, kanske 7, år och hade åkt med fa-
miljen till havet för att bada. Efter tim-
mar av intensivt dykande och simmande 
var det dags att äta den medhavda mat-
säcken. Jag satt på stranden och såg, ut 
över vattnet och lade då märke till ön, 
den lilla ön med det konstiga tornet. Hus 
låg det också därute, det syntes tydligt. 
Vad kunde det vara? Jag frågade mamma.
- Det är Garpens fyr, sa mamma. Den 
lyser för båtarna när det är mörkt så att 
de hittar rätt.
- Men bor det någon i huset? undrade jag.
- Ja, det är nog fyrvaktaren, sa mamma. 
Han sköter om fyren och ser till att den 
fungerar.

Orden sjönk in i mig och jag satt en 
stund och betraktade ön. Garpens fyr, 
nästan en egen liten värld ute i havet. 
Med ett torn som lyste så att båtarna 
inte for vilse och en fyrvaktare som såg 
till alltsammans. Dit skulle jag väldigt 
gärna vilja åka någon gång!

Det var så det började. Mitt intresse 
för fyrar och deras funktion och betydel-

se var väckt. Varje gång vi sedan kom ner 
för att bada stannade jag alltid upp en 
stund, ”hälsade” på fyren och förflyttade 
mig i tanken dit ut. Snart fick jag också 
se den lysa och lära mig varför mistluren 
tutade. Det var spännande och mystiskt 
men ingav också en känsla av trygghet; 
Garpens fyr blinkar och mistluren hörs. 
I natt hittar båtarna rätt hur mörkt och 
dimmigt det än blir.

Under uppväxtåren lärde jag känna 
fler fyrar. Långe Jan och Långe Erik på 
Ölands södra respektive norra udde var 
ett par av dem. Där kunde man åka ända 
fram och jag fascinerades av de bastanta 
byggnaderna. Helst hade jag velat gå in 
och riktigt se hur där såg ut och hur de 
fungerade, men det fick man visst inte. När 
vi besökte Långe Erik hade jag ändå tur; 
det var dimma och mistluren tutade med 
jämna, kraftiga stötar. Naturligtvis måste 
jag prova hur nära ljudet man kunde stå! 

På sjörapporten lästes ovanliga och 
ibland lite roliga namn upp, följda av 
”sydväst 9 m/sekund”, ”lugnt”, ”tät dim-
ma” eller något annat: Trubaduren, Må-
seskär, Fladen, Nidingen, Hallands Vä-
derö, Sandhammaren, Hanö, Landsort, 
Almagrundet, Holmögadd, Bjuröklubb, 
Rödkallen och många fler. På alla dessa 
platser fanns fyrar och jag kunde se dem 
som ett pärlband runt hela Sveriges kust.

Jag var långt upp i vuxen ålder när 
jag förstod att det inte längre fanns 
några fyrvaktare. Det kändes som en 
besvikelse. Man hörde talas om att fyrar 
släcktes ner och ibland föll något välkänt 
namn bort ur sjörapporten. Var det en av 
dessa släckta fyrar? Nu hade vi andra sätt 
att vägleda fartygen, bättre sätt enligt 
många. Men jag tyckte det var oroande. 
Tänk om det till slut inte fanns några fy-

Garpens fyr, 6-åringens drömmars mål. 
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rar kvar, tänk om de rev dem en efter en 
nu när de inte ”behövdes” längre...

Så, i augusti 2011, slöts cirkeln. Jag är 
sedan många år skåning och nu var jag med 
en kompis på en liten resa på Österlen. 

- De har guidade turer på Sandham-
marens fyr, sa min kompis. Vill du åka 
dit? Om jag ville!

Det som ett 6-årigt barn drömde på 
stranden en gång för länge sedan blev verk-
lighet. Jag fick uppleva en fyr från insidan, 
klättra upp i tornet och framför allt lära 
mig en del om hur den fungerade. Vi såg 
den fantastiska linsen, hörde om fyrens his-
toria och om arbetet med att bevara den. 
Informationsmaterial låg framlagt och jag 
fick veta att Svenska Fyrsällskapet finns. Så 
snart jag kom hem blev jag medlem.

Nu vill jag lära mig mer om både gamla 
bekanta och för mig okända fyrar och hjäl-
pa till att värna om detta viktiga kulturarv.

Det blev inte drömmarnas fyr, Garpen, 
utan Sandhammaren, som fick besök.
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