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Garpens fyr, lite historik

Garpen blev en fyrplats 1893, då den första fyren byggdes på ön Garpen i Söderåkra
socken, knappt 1,5 distansminut utanför Bergkvara. Tidigare fanns där ett stångmärke.
Fyren skulle vara angöringsfyr till Bergkvara, men även varna för grund söder- och norrut.
Arkitekt var professorn vid KTH i Stockholm, Isak Gustaf Clason, som bl.a. ritat
Nordiska Museet i Stockholm. Fyringenjör var Uno Grönvall. Fyren var en vacker 27
m hög byggnad i rött tegel, kvadratisk nedtill på granitgrund och åttakantig upptill i
gult tegel. Den liknade mycket Vinga fyr. Teglet var av dålig kvalitet och började vittra
sönder (frostsprängas). Man gjorde ett misslyckat försök att revetera fyren men beslöt
att ersätta den med en ny.
1934 fälldes fyren och arbetet började med att bygga en ny i armerad glidgjuten betong. Byggandet pågick i fyra månader medan en provisorisk fyr på tvättstugans tak användes. Fyringenjör var Rickard Frost. Man återanvände samma grund och en del trappsteg.
Även den nya fyren blev 27 m hög och elektrifierades 1944.
Personalen bestod av fyrmästare och fyrvaktare. Som mest var det 16 personer som
bodde i fyrbostaden. 1946 utökades personalen med en man. Då hade en ny byggnad för
fyrmästaren uppförts. Fyrpersonalen övervakade den nya kassunfyren Utgrunden i södra
Kalmarsund som var världens första radiostyrda fyr. Garpens fyrplats avbemannades 1967.
Av alla fyrvaktare och fyrmästare måste Hjalmar Sjöholm nämnas. Hjalmar kom
med sin familj till fyren 1917, efter att ha tjänstgjort på fyrskeppet Utgrunden i 16 år.
Han blev fyrmästare 1934 och pensionär 1941. Han bodde på Garpen i 24 år och var
inte ens i land på semestern. Hans son Gustav, född 1919 på Garpen, är fortfarande
(2012) guide på fyrplatsen om somrarna.
Några händelser:
1919 såg Hjalmar, när han var uppe i fyren en morgon, en tunna liggande i sjökanten.
Den måste naturligtvis bärgas, men som tur var glömde han bort det. Efter ett tag kom
en fruktansvärd smäll. Tunnan var en mina från 1:a världskriget. Alla fönster blåstes ut
och dörrar gick i baklås och bitar från minan regnade över ön.
1931 skulle Hjalmar och hans fru, Siri, fara i land. Det var issörja, propellern på
motorbåten lossnade efter en stund och man kom ingenstans. Att försöka ro var meningslöst. Barnen på ön upptäckte belägenheten och fann på råd, de hissade flaggan på
halv stång. Detta uppmärksammade lotsarna i Bergkvara och när de tittade i kikare såg
de paret. Man ringde efter lotsångaren från Kalmar som kom ner och hjälpte dem loss.
Efter denna händelse fick man telefon ut till fyrplatsen.
Under åren har en del fartyg tagit fel på Garpen och Utgrunden och gått väster om
Garpen och då gått på grund. I dec. 1936 var bananbåten ”Sigrid Mathiesen” på väg till
Stockholm, tog fel och gick på grund. Lasten bananstockar och kaffe var man tvungen
att lämpa överbord för att få fartyget loss. Kaffesäckarna sjönk, men bananstockarna flöt.
Alla i trakten som hade båt i sjön var ute och bärgade bananstockar. Det var många som
hade bananstockar hängande vid spisen under den julen.

Tidigaste fyr år:		
1893
Nuvarande fyr år:		
1934
Automatiserad år:		
1966
Avbemannad år:		
1967
Tornets höjd:
27 m
Lyshöjd över havet:		
26,6 m
Ingången till Garpens fyr
Lysvidd:			16,5 nm
Original optik:		
4:e ordn. (500 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och
			
inslipade ringar, 6 fack á 60° samt katadioptrisk krona (6
			
ringar) och krans (3 ringar), roterande kvicksilverlagrad,
			
urverk med lod (vikt 43,5 kg, fallhöjd 12 m), trevekig
			
fotogenlampa med oföränderlig bränsleyta
Nuvarande optik:		
4:e ordn. dioptirsk trumlins med 6+6 inslipade ringar
Fyrapparat:		
1000W 120V lampa, klipp
Övrig utrustning:		
Landkabel
Byggnadsmaterial:		
Armerad betong
Tornets färg & form:
Grått runt torn
Fyrplatsbostäder:		
Fyrvaktarbostaden, äldsta bostaden, är idag kök, matsal,
			
sällskapsrum, förråd samt bostad för värdparet. Fyrmäs			
tarbostaden, skolhuset samt tvättstugan är övernattnings			
rum, i form av Bed & Breakfast, eller konferens, för max
			
20 gäster. Tvättstugan som Ernst Kirchsteiger, inredde i
			
programmet ”Sommar med Ernst” 2009 kallas därefter
			för ”Andrummet”.
Ägare:			
Föreningen Garpens Vänner äger fyrplatsen, inkl. fyren
			sedan 1998.
Kontaktperson:		
Se www.garpen.se eller kontakta Turistbyrån i Torsås
			kommun tel. 0486-33137
Skydd enligt lag:
Inget
Vägbeskrivning:		
Båt från Bergkvara ut till Garpen 1,5 nm ordnas genom Garpens Vänner. Bergkvara
ligger vid E22, 4,5 mil söder om Kalmar. I Bergkvara tag av mot hamnen, efter 1,5 km,
sväng vänster mot småbåtshamnen/campingen.
Foto:

Garpens Vänner: Omslagsbild, bild sid. 3 & Gamla fyren sid. 4
Esbjörn Hillberg: Ingrunden/Utgrunden & Utklippan sid. 4
Anders Lindqvist: Ölands Södra Udde sid. 4

Garpen och fyrar i närheten

Garpens gamla fyr sedd från öster

Ingrunden/f.d. Utgrunden
finns nu i Degerhamn

Gamla fyren fälls 1934

Ölands Södra Udde

Utklippan

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en allmännyttig ideell förening öppen
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt
kortare och längre fyrresor.
Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar.
Årsavgift 2012 är för enskild medlem 200:-, för företag 1000:- och för föreningar
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt
medlemsregister.
Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com
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