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L 6unvor'of'h Ake Westerberg har rlJckt in i Falsterbo' fyr för att överta förre fy,'mästarens väder-o
. observationer nä" fyren automa,iserades. Skall nu observatiOJlerna flå samma viig?- _._.~ -- ---_. ---- . ~~.~ ~. _ .....•.
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Det finns 'en yrkeskår i Sverige som arbetar 60 morgon öch-'k~älr och som- kunde -kompletterä
procent övertid utan att få någon oh-ersättning 'med ett par avläsningar mitt på dagen. Skulle ob-i
for det. Det är meteorologiska SMHI:s vaderob-: servatorerna ställa kravet att dagens förlegad
servatörer so~ är tvingade att arbeta enligt en re- arvodessytem måste forsvinna och ersättas a
likt från den tid då observatörerna inte var någon . lagregleradlön, arbetstid och semesterskulle au-
yrkeskår. Då väderobservationerna gjordes aven tomatiseringshotet åter böja vina om öronen på
lantbrukarhustru, som ändå skulle ut och mjölka dem. Det har det gjort förr.,

[ e arbetar deltidl
I PA DELTD I
Ake och Gunvor Wester-
berg är SMHI:s väderob-
servatörer vid Falsterbo
fyr. De delar på åtta obsar
per dygn. Jämfört med de
observatörer som har
samma antal obsar" en-,
samma har de det. bra,
men ändå får de aldrig
riktigt sova ut, kan aldrig
åka tillsammans till stan
för att handla eller någon
längre stund till bekanta:

- Bekanta, det har man
inte i det här yrket, säger
båda,

Men trots det - och kanske pga
av att de själva valt yrket - vill
de inte klaga, De visste vad de
gav sig in på för fem år sedan när
Ake blev decentraliserad från
nya villan i Stockholm till
SMHI:s nya placering iNorrkö-
.ping, Han var tidigare elekt-,
roingenjör på SMHI men ställde
sig hellre i kö till ensynop-
observatörsstation än att bli of-
rivilligt utlokaliserad till Norr-
köping.

Visst trivs de med närheten till
naturen. Möjligheten att syssla
med den egna hobbyn emellan
obsarna på dagen. Eller det skö-
na sommarvädret på sommaren.
Men det är inte bara de fåpositiva
sakerna med jobbet som får dem
att inte klaga. Ett stort hot vilar
över deras huvuden: Automati-
seringshotet. ,

Automat .ämre
l Etl' bemannad station kostar
idag SMHI 70.000kronor per år i
genomsnitt. -En automatstation
skulle kunna skrivas av med
45:000kronor per år i tio år -
men!! ännu samlar automatsta-

tionen in mindre uppgifter än de Gunvor tåv "extraknäck". gammalt och förlegat arvedess-
bemannade och,enligt ett repor- Åke tar sk. stormobservationer system är att facket statstjänste-
tage i tidningen Stats- åt Sturup varje dag som vinden mannaförbundet ST av tradition
tjänstemannenJöredrar alla me- överstiger 14sekundmeter - för har varit svagt De 130-140-talet
teorologer - som ju behandlar 600kronor om året - och Gunvor privata väderobservatörerna är
observationsvärdena - de be- får 300kronor i månaden för luft- naturligtvis jämnt fördelade
mannade stationernas värden. mätningar åt IVL. . över hela riket och träffas aldrig

Men ändå, pga automatise- ,- Men pengarna räcker inte _ hur skulle de hinna emellan
ringshotet uttrycker de sig med .långt, Vi lagar billig mat och ef- två observationer på tre timmar?
€ör~ktighet: ters om vi inte har tid med nöje- Och många av dem resonene-
':....Manmåstenoghållamedom sliv blir fritiden billig och kläd- rar dessutom som Ake och Gun-
att det är underbetalt, säger Ake. kontot litet. vor - vi har ju själva valt det-och
Det är det. Kanske speciellt på en På grund av den uråldriga ar- har inget att klaga över.
kuststation där vi också tar 'vodesanställningen är SMHI:s Men sedan ett par' år har det
sjöobservationer. '- - väderobservatörer inte direkt hänt en del. I dag har man en 60-

Ake och Gunvor får vardera anställda av, SMHI. De får inte procentig tillslutning och har ny-
1.959 kronor i månaden från ens betalt per dag utan arvodet är ligen fått reglerad sjuk-
SMHI.För den lönen skall de dela beräknat per obs. En nattobs är kasseersättning och man deltar i
på åtta observationer med tre då mer än dubbelt värd mot en pensionssystemet. Och i årets lö-
timmars mellanrum dygnet runt, dagso bs enligt SMHl:s gamla nerörelse var det meningen att
hela veckan och... hela året. För system. man skulle gå ut med krav på lö-
såvitt de inte själva ordnar en vi- Ingen vet vad det grundar sig negradsplacering med be-
karie. l bästa fall kanske de des- på. Men förmodligen var' det det' fordringsgång. Men den .tjänste-
sutorn kan få en från SMHI., enda sättet att få privatpersoner man som skulle sköta den delen

- Men dåförlorar vi hela lönen som observerade som bisyssla av avtalet omorganiserades plöt-
under tiden och så måste vi upp- förr i tiden att ta en obekväm sligt mitt under brinnande för-
låta vårt hem helt och hållet åt nattobs.l gengäld är 13-obsen på handlingar - och så försvann
den främmande människa som, dagen bara' värd kanske ett par den möjligheten.
skall vikariera, säger Gunvor. tre kronor - föri genomsnitt cir-
Det är inte alltid så roligt. . . ka trettio minuters effektivt ar-

Extraknäck bete.
SMHI anställer synop observa-

törer ensamma för -en dygnet-
om-observationsplats. Men ald-
rig, utan att det finns någon -
hustru eller släkting - som kan
rycka in. Ake anställdes ensam,
men efter ett tag orkade han inte
själv med att ta alla observatio- '
nerna åtta gånger varje dygn.
Gunvor fick hoppa in då och då.

:....Det var lika bra att vi delade
på tjänsten, menar Åke, Gunvor
fick ju ändå tjänstgöra, så varför
skulle inte hon ha betalt.

Och eftersom en underbetald
heltidstjänst inte räcker till två
_n_'" ~,:,:,"~;;,,,,1~:""L'I'-...C!..AbO~ .&.Jz.cna:h

Svagt fack

Och det låter ju rimligt egentli-
gen - men får mer betalt för nat-
tarbete. Men så är det inte egent-
ligen. Atta observationer per
dygn innebär en effektiv arbet-
stid på 40timmar i veckan enligt
beräkningar som gjorts privat av
en synopobservatörer i Vingå-
ker, Birger Schlaug, som samti-
dig!. år .?rb~tsplatsombud. Det
betyder. en underbetald dagsob-
servation men en normalt ersatt
nattobs på sin höjd.

Anledningen till att väderob-
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1000 mindre

1 Enligt Birger Schlaugs arbet-
stidsberäkningar gick man där
miste om en tusenlapp i månaden
i OB-ersättning och dessutom
vad befordringsgången skulle
gett.

- Sådant skapar inte förtroen-
de för facket, menar Ake, West-
berg.

Men både Ake och Gunvor tyc-
ker att det finns möjligheter att
trycka på SMHI genom facket.
Och en tusenlapp extra i ersätt-
ning för den 60-procentiga över-
tiden är precis vad de behöver för
att de skall kunna fortsätta inom


