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Så .dags att börja agera nu!
Det ..borde skett långt tidigare

- Nu är det så dags att börja agera när
det äller bemannin en av Kullens r!
Det borde politikerna har gjort för länge
sedan. Den salvan avlossar fyrmästar~
Gustav Ohlsson på Kullens fyr med de
kommunala politikerna i' Höganäskom-

mun ·som adressat.
Under så gott som hela 70-talet har

fyrmästare Ohlsson jagats bort från fyr
efter fyr. Allt i takt med att datorerna
kommit in i bilden, och att teknikerna på
Sjöfartsverket fått allt mer att säga till om.

- Trots allt så tror jag inte man vågar ta
bort personalen på Kullens fyr, säger
fyrmästare Ohlsson. Därtill är fyren allt tör
viktig där den ligger vid inseglingen till ett
av världens mest trafikerade sund.



- Datastyrda fyrar i all ära, men
, när det gäller Kullens fyr så kan
den bara inte få lov att lämnas
obemannad, förkiarar fyrmästare
Ohlsson. Inte nog med att den är
Skandinaviens ljusstarkaste fyr
och även högst belägna med sina
88 meter över havet, den ligger
också strategiskt placerad vid in-
seglingen till ett av världens mest
trafikerade sund.

Fyrmästare Gustav Ohlsson på
Kullens fyr, har under årens lopp
fått fungera som något av ett lovligt
byte för en allt. mer växande
teknikerkår på Sjöfartsverket i
Norrköping.

- Jag har mer eller mindre
jagats bort från fyr efter fyr i takt
med att avbemanningsplanen
verkställts. Senast var det från
Ölands norra udde, och dessförin-
nan från Bremö utanför Sundsvall,
säger Iyrmästare Ohlsson som
snart går i pension.

- Men till skillnad från Kullens
fyr, så har politiker och befolkning
agerat mycket hårt när det gällt
avbemanningen av de andra fyrar-
na. I Höganäs kommun har det
tydligen inte riktigt gått upp för
folk vad det egentligen handlar
om.
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Aöganäs om- Sjöfartsverket fått allt mer att säga till om.
- Den besparing som Sjöfarts-

verket årligen skulle göra på en
avbemanning av fyren står inte i
proportion till vad verket hittills
kastat bort på fjärrstyrning och
datastyrning.

- Först lägger man ut miljon
efter miljon på att fjärrstyra våra
svenska fyrar från lotsplatser,
säger Gustav Ohlsson. Sedan river
man bara bort rasket och ersätter
med datamaskiner.

avgörs först vid fullmäktigesam-
manträdet 15 juni.

Nu är det inte bara i Sverige som
fyrarna blir datstyrda. Det är en
utveckling som pågår i hela
världen.

- Men vad man glömmer bort är.
den viktiga fasta bevakningen,
säger fyrmästare Gustav Ohlsson.
Den går inte att ersätta genom
bevakningsbåtar .

- Och i Tyskland har man insett
konsekvenserna med detta, och på
många fyrar satt in bemanning
igen.

Larm som aldrig kunnat slås om
inte fyren varit bemannad.

Det är också detta faktum som
riksdagsman Bengt Silfverstrand
använt sig av när han i veckan tog
upp frågarn riksdagen med kom-
munikationsminister Bo Turesson.

- Det är däremot inte riktigt att'
kostnaderna helt och hållet ska
bäras av Sjöfartsverket, säger han.
Det har därför enligt min mening
varit det enda rätta att slå samman
Sjöfartsverket med kustbevak-
ningen, och på så vis få större
samlade resurser. Då hade kanske
bemanningen på många fyrar kun-
nat bibehållas.

INGEN UPPVAKTNING
Det märkliga i fallet Kullens fyr

är att Höganäs kommun inte gjort
någon officiell framställning till
regeringen om att fyren även i
fortsättningen ska vara bemannad.

Men även här är något tydligen
på gång. Socialdemokraterna i
Höganäs har nämligen motionerat i

'fullmäktige om att uppvakta kom-
munikationsminister Bo Turesson.
Och hur det nu blir med den saken

- Men när det gäller Kullens fyr,
så ska det inte hänga påökade
resurser för att bemanningen ska
vara kvar. Fyren är den viktigaste
i landet, och på en sådan fyr ska
det vara självklart med beman-
ning, säger fyrmästare Gustav
Ohlsson.

400 AR
I mer än 400 år har Kullens fyr

väglett de sjöfarande från sitt
upphöjda läge på Kullaberg. Vid
sjöolyckor, oljebälten och
skogsbränder har man slagit larm
många gånger under årens lopp.

INGA RESURSER
Men fyrmästare Gustav Ohlsson

menar också att det är riktigt att
rationalisera inom svenskt fyrväs-
ende. ARNE HALLSTRÖM
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- Nu är det så dags att
börja. agera, när det gäller
bemanningen av Kullens fyr!
Det borde politikerna ha gjort
för länge sedan.

Den salvan avlossar fyr-
mästare Gustav Ohlsson på
Kullens fyr med de kommu-
nala politikerna i Höganäs
kommun som adressat.

- Hade de tagit upp den
här frågan för 10 år sedan,
hade det inte varit tal om att
fyren skulle avbemannas.
Då hade inte teknikerna på
Sjöfartsverket kunnat arbetat
ostörda med sitt projekt om
datastyrda fyrar från Norr-
köping.

- Men trots allt tror jag på
Kullens fyr som en beman-
nad fyr även i fortsättningen.
Den är ju Skandinaviens
ljusstarkaste fyr, strategiskt
placerad vid inseglingen till
ett av världens mest trafike-
rade sund.
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