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- ..Den siste
Kulla_annen



Nu är de tre Kulla-
männens dagar räkna-
de. En 4OO-årig epok
håller på att ta slut.

Ja, tyvärr så blir vi
nog de sista kullamän-
nen. Sjöfartsverket vill
ju avfolka fyren, säger
biträdande fyrmästaren
John Bertil Lund på
Kullens fyr.

Tillsammans med fyrmästare Gustav
Olsson och Torsten Eriksson sköter han
f~en på Kullaberg. Nu vill sjöfarts-
verket dra in på personalen och avfolka
en del av de svenska Jyrarna.

- Ingenjörerna skall sköta allt från
Norrköping i stället, säger John Bertil
Lund med vemod i rösten. Han vet hur
det känns att bli bortrationaliserad från
en fy!plats.

- Jag har varit fyrvaKtare i hela mitt
liv. Jag har varit på Falsterbo Rev,
Hallands Väderö, _ Utklippan och
Olands Norra Udde. Där var jag i 20 år.
Sedan fick jag flytta hit. Fyren avfolka-
des nämligen.

Och nu gär han och väntar på be-
sked, om han på nytt skall bli bortratio-
naliserad.

- Men jag flyttar inte till en ny fyr.
Nu får det räcka för mig. Om vi inte får
vara kvar här på Kullen tänker Gustav
och jag förtidspensionera oss, säger
John Bertil Lund, som hunnit bli 58 år.

Han blir tvungen att flytta ifrån tjäns-
tebostaden på Kullens fyr. Och sedan
måste han vänja sig av med det lite
säregna livet på en fyrplats.

- Det är fel att avfolka fyrarna. Vi
behövs inte minst för sjöräddningen.
Om vi försvinner måste det till fler
patrullrundor kring Kullabergs farvat-
ten. För att klara det måste kustbevak-
ningen ha mer personal, Vi kunde lika
gärna vara kvar. .

Kullens fyr har varit i bruk ända
sedan 1561. Då bestod fyren aven
upphängd järnkorg med flammande
bål av. ved. Det nuvarande fyrtornet
byggdes 1900.

Sveriges högst belägna och ljusstar-
kaste fyr, med andra ord Kullens fyr,
har blivit en verklig TV-kändis. Varje
lördagskväll den här sommaren spelar
fyren en av huvudrollerna i-ungdoms-
deckaren "Kullamannen" . Det är just
här på Kullaberg och Himmelstorps-
gården, som Kaj, Tommy, Peter och
Marianne får vara med om en hel rad
mystiska och spännande händelser.

- Alla frågar efter Kullamannen, sä-
ger John Bertil Lund, medan han gui-
dar runt i fyrtornet. Här har besökarna
på Kullaberg en fin utsikspunkt.

Kullaberg är en spännande plats med
sina klippor och grottor. Men det gäller
att ta det försiktigt i branterna. Just nu
tycks det vara särskilt populärt att be-
söka Kullamannens grav. Han har ju
blivit TV-kändis på nytt.

Ake Jönsson
• Biträdande. fyrmästare John Bertil Lund på. Kullens fyr vet hur det är att bli
bortrationaliserad från .en fYrplats. Kullen är hans femte fyr


