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Lygnern är en långsmal sjö belägen i både Kungsbacka och Marks kommuner. Den sträcker sig 

från Fjärås till Sätila. Sjön är 33 km² vilket gör den till Hallands största sjö, trots att bara hälften 

av ytan är belägen i Halland. Randmoränen Fjärås Bräcka dämmer upp den 18 kilometer långa 

och 45 meter djupa sjön till nivån 15 meter över havet.

Fårhagen är lätt lutande. Gräs, mindre träd och mycket enar. Gräset tar sakteligen slut och byts 

ut mot berg. Det blir brantare och du ser sjön. Den är stor, renav enorm. Berget är nu brant, men 

det är svårt att avgöra hur brant. Hur långt är det ner till vattnet. Där står det. Tornet. En lång 

spång leder från berget, över luft och vatten långt där nere,  in i tornet. Uppåt himmel. Neråt 

vattenytan, om vintern ett golv av is. Valvet rakt fram ramar in vatten och skogsbryn. Inget räcke. 

Hisnande känsla. Den smala trappan som växer ut från väggarna leder neråt och försvinner 

vidare ner i vattnet. Ljus från öppningar reflekterars in på tornets väggar. Tornet manifesterar 

bergets vertikalitet och kontrasterar mot sjöns horisontalitet. Den ger platsen en kommunikation 

och fler valmöjligheter. Hoppa från flera olika höjder, använd tornet som kommunikation när du 

åker skridskor en vinterdag eller stå bara där, alldelses still och känn att det är ok.
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Hoppa! Kom igen hoppa! Jag sneglar snett uppåt, lite nochalant, sådär som om man egentligen 

inte bryr sig. Där högt uppe står de som vågar. De som vågar hoppa från den höga platsen. 

En efter en hoppar de, rakt ner i det mörka vattnet. Fy fan. Jag får panik av bara tanken. Alla 

pratar om att man inte vet hur djupt det är. En kille säger att han har slagit i tån. Tufft tycker 

andra. Här nere på stenen precis ovan vattenytan, känns allting fjuttigt. 
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