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Syner vid fyren
Reflektioner från två guider vid Hoburgens fyr en vecka under sommaren som var…

Anna Nordström & Conny Lundsten

Vår vecka som fyrvärdar lider mot sitt 
slut. Uppdraget har varit nytt för oss 
båda, men vi har under våren förberett 
oss väl. Våra studier i fyrteknik, studier 
om fyrarnas betydelse för sjöfarten och 
Hoburgens fyrhistoria har varit lycko-
samma då vi upptäcker att vi klarar att 
besvara besökarnas många frågor. För 
de flesta är mötet med fyren ett möte 
som öppnar dörrar till en ”ny värld”, en 
ny kunskap och för många – ett möte 
med sig själva….. Ett möte som bromsar 
turistens jakt efter ”att ha sett”, ”att ha 
varit där”…

Vi har haft många spännande mö-
ten med människor från olika delar av 
världen. Vi blir också medvetna om vårt 
uppdrag som kulturöverförare. Vi ser fa-
miljer med loja tonåringar som längtar 
vimlet i Visby eller att smygtitta kändi-
sar i Burgsvik. Men redan då de klättrat 
upp på balkongen hör vi deras livfulla 
röster och pånyttfödda upptäckarglädje.

- Oj, vad häftigt! Kolla mamma!

När de kommer ner ställer de sina frågor 
om kvicksilver, om varför linsen snurrar 
på dagen, om….  Ställer de så här många 
frågor efter en lektion i skolan?

Vi ser barn som hjälper sina föräld-
rar att övervinna klaustrofobin och höjd-
skräcken.

- Vi är snart uppe pappa! Mamma! 
Det är inte farligt. Håll mig i handen! 
Titta vicken utsikt!

Vi möter många barn som arbetar 
med temat ”fyrar” i förskolan och lågsta-
diet och som kommer att tillföra massor 
av ny kunskap när de återkommer till 
skolan i höst.

Mitt sällskap under veckan är Sven 
Delblancs roman ”Samuels bok”. Ro-
manen skildrar 1800-talets fattigsverige 
och villkoren för de som står långt ner 
i ståndssamhället. Samuel har gjort sin 
venia och har prästtjänst på Storsudret. 
Den ersättning han fick för sitt arbete 
kunde inte försörja en familj. Eftersom 
hans prästutbildning skedde i Illinois får 
han  bara  hålla predikan och uppsyn 
över skolundervisningen. Sakramenten 
får han dock inte befatta sig med. Samuel 
predikar i kyrkorna i Alva, Fardhem, Öja 
och Hamra. Att från Hoburgens balkong 
blicka ut mot dessa orter gör min läsupp-
levelse djupare. Kanske var förhållande-
na desamma i ett svunnet fattiggotland 
– kanske ännu värre!

På kvällen, från Sjövärnsgårdens ve-
randa, blickar vi ut över havet och syner-
na och tankarna återkommer. Hur ska vi 
kunna förklara de reaktioner vi mött hos 
besökare – och hos oss själva i våra mö-
ten med fyren som mittpunkt?

Solens sista strålar konkurrerar med lins-
ljuset från Hoburg.
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Fyren är – förstås - symbol för något. 
Det är inte en tillfällighet att just fyrar 
utgör bakgrund till många litterära skild-
ringar, såväl i romaner som i poesin. Men 
vad symboliserar den? Visst, vi förundras 
över den maskulina teknologin, ingen-
jörskonsten, som steg för steg utvecklade 
fyrtekniken. Men kraften i fyren symbo-
len ligger någon annanstans…

På färjan över till Gotland var vi 
stolsgrannar med många av deltagarna 
på Almedalsveckan. Vi tvingades över-
höra åsikter från pretentiösa och pladd-
riga bloggare, idéförsäljare, marknadsfö-

rare av sig själva. Gotlandsbåten stävade 
genom en ständig ström av meningslös-
heter mot Kakafonien!

Ja, där ger oss fyren ett nytt perspek-
tiv! Fyren har en uppgift, en mening. 
Kanske är det just vårt behov av mening 
och sånt som är väsentligt som fyren 
väcker hos oss; fyren ger oss stabilitet i 
en krängande värld, en struktur för vårt 
tänkande och organisation i vår vardag, 
en vägledning för oss som famlar….

Kanske kan nästa fyrguide dela våra 
syner.


