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berget. Fyrmiltare Gustav OhIIaOl'l, och hana familj har
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Kullen
i fara ~
utan
fyrvakt

Datoriserad fjärrkontroll ser
mindre än människoögon me-
nar Höganås kommun, som
kämpar mot sjöfartsverket
fgör att få behålla fyrvaktarna
på Kullaberg. Fyrvaktarna
behövs 'till mer än själva fyr-
vaktaadet; "slå larm vid nöd
både till sjöss och på de branta
klipporna. Senast i veckan
lyckades brandkåren hålla till-
baka en katastrof, när fyrmäs-
'tare Gustav Ohlsson från sin
utsiktspunkt upptäckt en gräs-
brand och snabbt slagit larm.
. - Det är helt galet attavbe-
.manna Kullen. Bygg ut en rik-
tig larmcentral istället, emanr
Gustav Ohlsson. Tränade fyr-
vaktare ser tusenfalt mer runt
om och överallt, än vad man
kan se på en bildskärm i Norr-
köping.

Sidan 11
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"Vi, ser mer än en dator!"r_-.-. \ .

• Kullens fyr, Skandinaviens starkaste, har varit bemannad I över 400 år. • En stor del av slänten mellan fyren och havet togs av gräsbranden, men utan blIxtlarmet fn\n fyrmästaren själv, GUst8VOhlsson hade
På n ,ärsafton är det slut. F ästare Gustav Ohlsson slås;.:.ut::.....-______ kså Def'8OnaJtKmider h bAthus raaarat!l av eldan .



Svårsläckf
brand på
Kullaberg
HÖGANÄS (KvP) En

svårsläckt brand på Kul-
laberg fick igår kväll be-
kämpas av tre brand-
kå~er, från Höganäs. .
Arild och Jonstorp.

Det var den svårtill-
gängliga västsidan ovan-
för fyren, som brann, Där
finns stora arealer små-
skog, enebuskar och
mindre> mossar' mellan
klipporna. Omkring 1 500
kvadratmeter brändes
av.

Vad som orsakat
branden vet man inte.

Tisdagen den 6 juni 1978

tyc er
I

. ansvarigt,
många.

uPPy'aktningar görs i dagarna för att
rädda det mänskliga ögat (och omdömet)
kvar åt Skånefyren. Tilltron till datatek-
niken är inte mycket större än till ett
emaljöga hos delar av befolkningen. Ut-
an de ständigt spejande männen blir \
fyren okänslig, nästan död, sägs det.

Laddad med tyngre argument är för-
'stås den delegation som Höganäs kom-
mun avfyrar. Kommunikationsminister
Bo Turesson får besök av j kommunal-
rådet Ingvar Jansson och arbetsförmed-
lingens bas Folke Nilsson, kommunsty-
relsens toppfigurer, liksom riksdagsman
nen Bengt Silfverstrand, som redan i
riksdagen frågat statsrådet om inte av-
folkningsbeslut bör omprövas. I grupper
kanske även landshövding Nils Hörjel '
"sys in". Här skulle hövdingen få en
utsökt chans att göra något även för
Höganäs, sägs det i kommunalhuset.

Kullens fyr är (beroende på linsen)
hela Skandinaviens ljusstarkaste. Den
har varit bemannad i drygt 400 år. Star-
ten skedde 1561 och 1578 tillträdde den
förste fyrmästaren, Hans namn Var Ty-
cho Brahe, Tidigare hade eldar tänts och
släckts för att lura sjöfarare och bädda
för fartygsplundring. Genom århundrade
har leden utanför Kullaklipporna varit
skräckvatten och vrakanhopningen av-o
slöjar tragediernas mångfald.

Oskattbar
"• Bemanningen är en ..~n pålitlig v~gledar~ på "Berget" h?I"

: sjöfarten alltsa haft I fyra sekler. Vid
i trygghetsfaktor för de tu";l.ingången av 1979 är det dags att avfolka'

d kl
" fyren. Det är ett olyckligt beslut, tycker

sen en som anger på f - -- - ~

Kullab Il L_ Bengt Silfverstrand, som betonar att fyr-erget e er som ~ männen - vid sidan om den rena sjö-
far de fruktade vattnen öve~.ak,~gen - gör många insatser

som ar oskattbara fran samhällets syn-
ed t ~unkt".n om supen. -- - - -~ Måseskär har fått en frist. Hanö är t v

• Det mänskliga ögat är -.Tack vare bemanningen har fyren l för dyr att automatisera. Personalen dras
.. .. vant mycket mer än bara en fyr, säger in vid årsskiftet på Nidingen och Sand-
overlagset allt annat - Höganäs v kommunstyrelse v ordf Folke hammaren ... och Kullen?? Det är en
o kl o d' d Nilsson. Den har fått massor av andra tidsfråga när ridån slutligt går ned förmUSlve atonsera funktioner. Det gäller främst larmslag- landets alla fyrvaktare. Facket står makt-

åoärrkontroll --- löst. Det är tråki~, sägs det,' när en
• l . ning när. människor störtar ned för stup, gammal fin yrkeskar raderas ut: Men en

En proteststorm har vid bränder, vid oljeutsläpp, vid olyckor gång fanns kopparslagare. Sådana finns

bI
o.. av alla slag. Enorma mängder folk rör sig heller inte mer. \åst Upp mot sjöfarts- här: .ilöjesseglare, dykare, bergsklättra- Me',! nu gä~er striden, a~t s~kra fyrbe-

k t id å kift t re, vilda skolklasser, promenerande pen- manrungen pa Kullen, att åtminstone ut-ver e, som VI rss e- ~- .- -~ - verka en rejäl frist tills.annan räddnings-
beordrar Kullens fyrper- sionärsgrupper. . tjänst och kringverk~et hunnit ut-

_ Vi betvivlar inte sjöfartsverket~ tek- formas .av andra 'samhällsorgan. Om det-
sonal att mönstra av för niska bedömningar, men här gäller det ta nu inte skulle råka vara sjöfartsverkets

inte bara teknik och pengar, säger kans- bord.
gott. lichef Kjell Sundelin. Fördelarna med att Text:

Hans Widing
Bilder:

Ove Jonsson

behålla fyrkarlarna är så uppenbara, att
vi vågar tro att avbemanningsbeslutet
kan rivas upp.

Chansen ökade när det i förra veckan
bevisades. att överheten kan tänka om i

sådana här saker. Då förklarade kommu- I

nikationsminister Bo Turesson, att Måse-
skärs fyrplats skall få behålla sitt man-
skap. Där var skälet att värna sysselsätt-
ningstillfällen på Käringön, menjå Kul-
laberget finns i gengäld en ra andra
starka skäl.

- Bygg ut istället!
Fyrmästare Gustav Ohlsson:1

- Det är helt galet att avbemanna
Kullen. Tvärtom borde man här bygga ut
en riktig larmcentral. Automatiken är
naturligtvis inte bara en förbannelse (sä-
kerheten är'90-procentig) men den räck-
er inte ensam.

- Datatekniken kan inte ersätta trä-
nade fyrvaktares spaning, Vi ser tusen-
falt mer, runt om och överallt, än vad
man kan se på en skärm långt borta i
Norrköping (sjöfartsverkets säte). Datan
kan hålla koll på de tekniska funktioner-
na, men har inte en aning om vad som
utspelar sig i omgivningarna.

I dag kan fyrfolket göra blixtinsatser av
skilda slag. Senast i veckan skedde det
vid en rasande gräsbrand. Den kom som
en brandfackla i debatten! Ett stort om-
råde avbrändes, men om inte Gustav.
Ohlsson så snabbt slagit larm hade de
gamla fina fyryaktarbostäderna kunnat
stryka med. Aven båthuset, fullt med
bensin, hade hotats om inte brandkårer
omgående kallats.
. - Kullens fyr har ett enastående stra-

tegiskt läge och jag kan bara inte begripa
hur man vågar tänka i uteslutande kalla
pengar, säger fyrmästaren upprört .. Om
detta har jag skrivit till sjöfartsverket,
men jag får inte ens svar på mina brev.
De är inte ens karlar nog, att ringa och
säga att jag har fel. De bara låtsas som
om det regnar~

Utradera s


