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Garpens fyrplats
Ulf Wade A:son

Min hustru Nina och jag valde Garpens 
Fyrplats i Kalmarsund. Solen sken och 
det var friska vindar när vi kom till ham-
nen i Bergkvara. Allt kändes så välplane-
rat. Stora vimplar på hamnplan och an-
slag vid den plats där båten till ön avgår 
informerade tydligt om allt som besö-
kare på Garpens Fyrplats kan erbjudas.

Den ideella föreningen Garpens Vän-
ner som bildades 1993 fick samma år ett 
kontraktförslag från Domän Arrende att 
arrendera Fyrplatsen. Domän Arrende 
avvecklades under 1994, men med en-
vishet och efter segslitna förhandlingar 
lyckades Garpens Vänner köpa fyrplat-
sen av kommunen år 1998. Målet för den 
ideella föreningen är naturligtvis att se till 
att miljön på ön bevaras och att allmän-
heten har tillgång till fyrplatsen

Anders Mårtensson som är ordförande 
i Garpens Vänner tog emot på hamnplan 
den aktuella dagen och det dröjde inte 

mer än fem minuter förrän föreningens 
egen båt hämtade oss för transport till fyr-
platsen. Båtturen tog c:a 15 minuter och 
väl i hamn mötte vi föreningens sekrete-
rare Bengt Åstedt som visade oss runt på 
ön och berättade om fyrplatsens historia.

Den första fyren på ön uppfördes år 
1893. Fyrtornet var ritat av professorn 
vid Tekniska Högskolan Isak Gustav 
Claesson. År 1934 tog man beslut om 
att riva fyrtornet som då visade sig vara 
i sådant skick att det inte var lönt att re-
novera. Den nuvarande fyren i armerad 
betong uppfördes samma år. Fyren som 
är 27 meter hög elektrifierades 1946. 

Vi följde med Bengt de 179 stegen 
upp till toppen på fyren varifrån vi kun-
de se Ölands sydvästra kust.

År 1967 avfolkades fyrplatsen.
Som mest var det sexton personer bosat-
ta på fyrplatsen. Det fanns även ett skol-

Den internationella Fyrdagen som firas den tredje helgen i augusti är ett 
bra tillfälle för oss fyrälskare att få uppleva någon av de drygt 70-talet fyr-
platser runt om i Sverige som är öppna för besök.
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hus på ön som byggdes år 1929, men det 
togs aldrig i bruk för undervisning efter-
som reglerna för ensligt belägna skolor 
ändrats samma år.

Garpens Fyrplats blev riksbekant 
genom TV-programmet ”Sommar med 
Ernst” år 2009. Den gamla tvättstugan 
på ön inredde Ernst till ett charmigt bo-
ende, som kan hyras av den som så öns-
kar. Utöver detta tvåbäddsrum finns det 
ytterligare flera rum för övernattning, 
samtliga med garanterad havsutsikt.

F.d. tvättstugan inredd av Ernst Kirchsteiger.

Här finns också en liten trevlig restaurang 
med fullständiga rättigheter. Restaurang-
en drivs av två entusiastiska ungdomar, 
Ann-Sofie och Robin.

Det blev ett mycket lyckat besök på 
Garpens Fyrplats, en dag med härligt 
och intressant ö-liv.

Den som önskar besöka fyrplatsen 
behöver inte vänta till nästa års fyrdag. 
Båten till Garpen går enligt tidtabell från 
1 maj till mitten av augusti.

Linsen på Garpens fyr.

Ny elkabel och vattenledning till Garpen
Bengt Åstedt (text) & Anders Mårtensson (foto)

Under 2014 hade Garpen två elavbrott. 
Båda gångerna var det på elkabeln som 
var utlagd 1944. Det första inträffade i 
slutat av mars och var åtgärdat till sä-
songsstarten. Det andra felet inträffade 
samma dag, i september, som vårt värd-
par lämnade ön. Då hade vi fortfarande 
varor i frysar så E.ONs serviceentrepre-
nör ställde ut ett dieseldrivet elverk. Ef-
ter det andra felet beslutade E.ON att 
lägga ut en ny kabel.

Efter projektering och att tagit in of-
ferter så utsågs Kraftringen till entrepre-
nör sista dagarna i februari. Då varken 
kabel eller transformatorer var lagervara 

så tog det tid innan arbetet kunde utföras.
Redan när vi, i styrelsen för Garpens 

Vänner, fick reda på E.ONs planer bör-
jade vi undersöka möjligheten  att  få ut 
en vattenledning för kommunalt vatten. 
Det skulle finnas samordningsvinster att 
göra. Hittills har vatten transporterats ut 
i 200-literstunnor som sedan pumpats in 
till en förrådstank. 

Tärnöbolagen från Sölvesborg blev 
den underentreprenör som skulle för-
lägga vatten- och elkabeln. Företaget har 
stor erfarenhet av denna typ av arbete. 
Veckan efter midsommar satte arbetet 
igång. Anslutning för el och vatten vid 
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Dalskärs badplats låg intill varandra. Där 
blev det ett schakt på c.:a 150 m innan 
man borrade drygt 20 m till vattnet för 
att komma under väg av stora stenar. El- 
och vattenledning lades ut separat, men 
i samma sträckning. Närmast land ligger 
el- och vattenledning i samma skyddsrör 
därefter ligger elledningen mestadels 
oskyddad tills den närmar sig Garpen 
där den ligger i separat skyddsrör. Bot-
tenförhållandet för vattenledningen var 
betydligt besvärligare än beräknat så 
skyddsrör fick förläggas på långa sträck-
or. På vattenledningen ligger tätt med 
tyngder som kompletteras med speciella 
viktsäckar vid landfästena för att försäk-
ra att den ligger stilla. 

Kostnaden för vattenledningen till 
fyrplatsen blev c:a en halv miljon. Delfi-
nansiering har skett med bl.a. bidrag från 
regionförbundet i Kalmar. Alla kostnader 
för den nya elkabeln bekostades av E.ON.

Redan den 1 juli kunde det kom-
munala vattnet manuellt tappas in i vår 
förrådstank. Nu återstår kringutrustning 
på Garpen samt diskussion med kom-
munen om anslutningsavgiften. 

Tittar man på vår webbkamera, www.
garpen.se, så syns vattenledningen tydligt.

El-och vattenledning lyfts in i en kabelgrav på Garpen. Den gamla, lagade, kabeln syns.

Några fakta:
Spänning ut till Garpen 1000 V
Nya transformatorkiosker med trans-
formatorer på land och ute på Garpen
Längd på kabel och vattenledning c:a 
2500 m, varav i vatten 2200 m 
Skyddsrör för vattenledningen: 150 
m mot fastlandet, 850 m på sträck-
ningen, 250 m in till Garpen.

Utläggning av vattenledningen, som här 
förses med skyddsrör, pågår.  Arbetsleda-
ren hade vattenskoter, vilket var mycket 
praktiskt.


