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Hur jag blev en fyrfantast 
och vilken roll fyrarna på de nederländska Frisiska öarna 
spelat i detta

Arent van der Veen & Elske Kant

Jag måste ha varit två år då jag för för-
sta gången såg fyren blänka genom det 
lilla badrumsfönstret i sommarstugan på 
Schiermonnikoog; 4 gånger i 20 sekunder. 
Det var inte så att jag hade koll på det där 
med karaktär som tvååring, men magiskt 
kändes det. Magiskt och pirrigt. Varje 
kväll strax innan jag skulle lägga mig bru-
kade min pappa lyfta upp mig så att jag 
kunde titta ut genom fönstret. Då kunde 
jag precis se de fyra ljusknippena kasta sig 
över dynerna. Efter det var det sängdags 
och vad gott jag sov och drömde om sto-
ra mäktiga fyrar. Fyrdrömmar har jag än 
idag. Slettnes, Muckle Flugga, Hållö men 
allt började med den röda 37 meter höga 
fyren på ön Schiermonnikoog.

Schiermonnikoog är den östligast beläg-
na ön i den nederländska delen av de Fri-
siska öarna. Det svåra ordet Schiermon-
nikoog uttalas på svenska ungefär som 
Skir–monn–nikk-og, eller direkt översatt 
Gråmunk Ö. Landskapet består av dy-
ner, sandstränder, poldrar och tallskog. 
Stränderna är mycket breda och fick mig 
som treåring att häpet utropa ”Mamma, 
vilken stor sandlåda!” Tusen personer är 
permanent bosatta på ön som är bilfri 
och det är vandring och cykling som gäl-
ler för turisterna. 

År 1853 byggdes två identiska fyrar 
med fast sken. Detta var för att kunna 
skilja dem från fyrarna på grannöarna. När 
den norra fyren fick sitt roterande linsljus 
år 1909 släcktes den södra fyren. Tornet 
stod ensamt kvar i några årtionden men 
byggdes om till vattentorn på 1950-talet. 

På norra fyren jobbar några fyrvakta-
re i skift. Dag ut och dag in leder de sjö-
fartstrafiken genom de smala och grunda 
farlederna med hjälp av fyrens radar.

 Det kändes alltid lite mystiskt med 
de där ensamma fyrvaktarna uppe i tor-
net. Därför visste jag redan som tonåring 
precis vad jag skulle bli när jag var stor: 
fyrvaktare förstås! Tyvärr har antalet fyr-
vaktare i Nederländerna kraftigt minskat 
de senaste 25 åren på grund av nedskär-
ningar. I nuläget finns det bara två fyrar 
kvar som är bemannade dygnet runt.

Fyrarna på Schiermonnikoog går 
inte att besöka, det går däremot bra på 
ön Ameland. Ameland ligger väster om 
Schiermonnikoog och utgör miljön för 
en mycket karakteristisk fyr. Fyren har 
röda och vita ränder och är med sina 55 

Fyren på Schiermonnikoog
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meter den högsta av alla fyrar på de ne-
derländska öarna. 

Ameland är den allra första fyren 
som jag någonsin besökt. Vad jag läng-
tade! Jag var nio och äntligen kunde jag 
besöka en fyr på riktigt. Tillsammans 
med min pappa, tjejerna var höjdrädda, 
sprang jag uppför trappan och räknade 
varje steg. 236 trappsteg blev det, så häf-
tigt! Uppe på galleriet pekade jag på allt 
som jag kände igen; husvagnen som vi 
bodde i, fastlandet och ön Terschelling.

Terschelling har en alldeles särskild 
historia. Jag var 18 år och det var dags 
att välja utbildning. Någonting med ha-
vet skulle det bli och därför sökte jag till 
sjömätningsutbildningen på sjöfartshög-
skolan Willem Barentsz. Jag kom in, flyt-
tade till ett studenthem och kunde där-
med se öns fyr varje dag. Fyren står mitt 
i byn West-Terschelling och omringas av 
hus och caféer. 

Sjömännens skyddshelgon Brendan 
gav sitt namn till fyren: Brandaris. Det 
nuvarande tornet byggdes år 1594 som 

sjömärke. Därmed är Brandaris Neder-
ländernas äldsta fyr. Detta är inte det 
första sjömärket på ön Terschelling. Re-
dan år 1323 byggde Hansestaden Kam-
pen ett torn här med samma namn. 

De Frisiska öarna är ganska dynamiska 
och kustlinjen förändras ständigt. Den 
första Brandaris försvann i havet på grund 
av just sådana förändringar. Trots att jag 
bodde på ön i fyra år, lyckades jag aldrig 
besöka fyren. Den är fortfarande beman-
nad men inte öppen för allmänheten. Bara 
jag hade vågat att knacka på, så kanske det 
hade gått ändå. Däremot gjorde jag något 
annat väldigt speciellt i närheten av fyren 
och det var att gifta mig i West-Terschel-
lings stadshus. Detta gjorde jag efter att jag 
hade fullgjort mina studier. Efter pluggan-
det började jag jobba till sjöss och gjorde 
en del sjömätningar runt ön Vlieland, som 
ligger väst om Terschelling.

Vlieland är Nederländernas minsta ö 
och har den minsta fyren av alla de Fri-
siska öarna. Inte konstigt. Den står på en 

Amelands fyr

Fyren Brandaris på ön Terschelling
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45 meter hög dyn. Dynen heter Vuur-
boetsduin, vilket man kan översätta till 
Stenkolsfyrdyn. 

Redan på 1500 talet tändes en sten-
kolsfyr på denna plats. Den gav öborna 
en extra sysselsättning som eldare fram 
till år 1836 då ett nytt fyrtorn byggdes i 
sten och utrustades med en Fresnel lins. 

Det nuvarande tornet av gjutjärn är 
faktiskt den översta delen av en annan 
holländsk fyr som kortades ner år 1909. 
Under sommarmånaderna kan man be-
söka fyren och njuta av utsikten. Egentli-
gen är det förbjudet att klättra hela vägen 
upp till linsen, men jag gjorde det ändå! 
Ett tips är att berätta att man är med i 
Fyrsällskapet. Det avslöjandet kommer 
man ganska långt med i fyrvärlden! Ett 
annat tips är att gå upp för dynen strax 
efter solnedgången. Då ser man nämligen 
några andra fyrar blänka vid horisonten. 
Med lite tur ser man t.ex. fyren på ön 
Texel: två blänk i 10 sekunder.

Texel är Nederländernas största ö 
och ligger närmast fastlandet. Det finns 
13.500 invånare på denna ö väster om 
Vlieland. Dyner turas om med ängar, åk-

rar och stränder. Ön har en agrar karaktär 
och är mest känd för fårrasen med nam-
net Texel. 16.000 får har sitt permanenta 
boende på Texel och på våren komplet-
teras detta med 19.000 glädjefulla lamm. 
Men det är inte bara får som får plats. På 
öns norra spets står en röd fyr som man 
sedan ett år tillbaka kan besöka. Det kun-
de jag inte när jag var där. Vägen upp till 
fyren var avspärrad med en slagbom och 
en skylt ”tillträde för obehöriga förbju-
det” plus hänvisning till lagboken. Och 
vad gör man då som fyrfantast? Just ja, 
man klättrar över slagbommen och låtsas 
som ingenting. Fungerar utmärkt! 

Numera behöver man som fyrentusi-
ast inte bryta mot lagen. Tornet har öpp-
nats för allmänheten. Inuti kan man se de 
tjocka väggarna. Under andra världskriget 
drabbades tornet hårt av den tyska invasio-
nen. Beskjutningar lämnade stora hål efter 
sig. Efter befrielsen bestämde det neder-
ländska fyrväsendet sig för att rusta upp 
tornet genom att bygga en ny yttre vägg 
av sten och betong, samt en ny arbetsplats 
för fyrvaktarna. Det dröjde till 1950 innan 
leverantören kunde leverera en ny Fresnel 
lins och sedan dess har Texels ljusknippen 
varje kväll kastats över havet.

Än idag gillar jag den magiska käns-
lan som en fyrs ljusknippen ger mig. 
De frisiska fyrarna ligger närmast mitt 
hjärta, men jag drömmer även om andra 
fyrar både nära och fjärran.

Nederländernas minsta fyr, Vlieland

Fyren på Nederländernas största ö, Texel


