Ett litet Fyrminne
Lars Wässing

Bland gamla papper hittar jag en liten
akvarell. På baksidan står ”Extra provianttur till Måseskär 1941”. Motivet
visar två män som ror en eka på upprört
hav. Episoden minns jag mycket väl, det
var i juletid, krigstid och ransonering.
Därför fick fyrens motorbåt endast användas en gång per vecka. Den aktuella
dagsturen var just avslutad.
Tystnad i vårt kök medan Mor räknade anlända varor. Dessa måste räcka minst
en vecka – eller tills vädret tillät påfyllnad.
Trevligt med brev, post och färsk proviant.
Nyhetstidningar kunde vara över en vecka
gamla, men här lika intressanta. Dom var
vår bio, teater och världskontakt i konkurrens med batteriradion som främst var reserverad för väderrapporten.
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Tystnaden bröts av Mors röst ”Var är
min julkorv!?” – Nu så tyst att vinden
hördes i spiskupan. Förlösande kom min
äldste broder Svens röst ”Den blev nog
glömd i affären? Då får jag och Lasse
ro iland och hämta den.” Det började
skymma och det självpåtagna var nu en
brådskande plikt.
Sven på förlig toft och jag på aktre.
Kortaste väg iland var – i gott väder –
mellan två holmar ”Pikarne”. Nu var här
”stängt” p.g.a. sjöhävning från NV.
Stora grundet söder om, kallat ”Torkela”, kastade sitt svall långt upp på östra
Pikaren. Att ro runt området skulle sinka
oss rejält. Vi studerade Torkelas humör
och när den lugnat sig stack vi iväg mellan svallet och holmen på årlängds av-
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stånd från berget. Då hände det som inte
bör hända. Efter ett kraftigt årtag for jag
baklänges med en duns i durken mellan brorsans ben! Hans irriterade utrop
”Va göör du?! Fick mig snabbt upp på
toften igen. Ny tollepinne i och full fart
bort från bränningarna. Ett plus att jag
inte tappade åran! Väl i lä satte vid kurs
på närmsta udde på Käringön benämnd
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”Käften”. Sven tog en pipa rök medan
jag sprang över bergen. Turligt nog var
handelsman Hagerling kvar i butiken
och korven blev bärgad.
Åter till båten hördes kyrkklockorna
ringa till helgsmål och besinning enligt
gammal god anda på Käringön. Färden
hem gick tryggt i tre-blänk-skenet från
Måseskärs fyr.
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