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KULLEN (Sigurd Norling) - Visst-be-
hövsdet människor som bemannar Kul-
lens fyr. Jag skall inte ta i för mycket, men
nog tror jag att jag räddade mlljonvärden
vid en brand på försommaren. Det gick att
slå larm snabbt-bara för att jag fanns här.
Det säger fyrmästare Gustav Olsson på

Kullens fyr. Han och två arbetskamrater
riskerar-att få sluta vid nyår. Sjöfartsver-
ket anser att i varje fall detta verks intres-
sen inte' motiverar att det finns anställd
personal på fyren vid Kullen. -

Uppvaktning
räddar kvar '
folk på fyren?

lJet som kan bli rädd-
ningen för en fortsatt be-
manning är bl a den upp-
vaktning som Höganäs
kommua gör i augusti.
Delegationen träffar kom-
munikationsministern Bo
Turesson, som i varje fall .
inte definitivt stängt dör-
ren för Kullens fyr.
62-årige Gustav Olsson

är chef för den lilla siji'-
kan. Där finns också 58-

Om sjöfartsverket får
som de vill minskar utgift-
erna med 170000 kr per år.
Mycket talar för att det blir
automatisk bevakning från
första januari.

- Det är långt gånget.
Telefonjack är beställd för
den förbindelse som .skall
gå till datautrustningen, sä-
ger fyrmästare Gustav Ols-
~on till Kvällsposten.

årige biträdande fyrmäs-
tare John Bertil Lund och
Posten Eriksson med
samma titel.
- Det är ju inte bara

själva fyren vi jobbar
med. ÖVervakningen av
hela området är viktig. Vi
kan slå larm när olyckor
händer här på land eller
till sjöss. Dessutom före-
kommer ofta bränder. Där
har fördelen av våra snab-

ba larm visat sig. Vid ett
tillfälle i våras hade både
byggnader och annat för-
störts om vi inte larmat.
Då hade värden för bortåt
två miljoner kronor kun-
nat gå till spillo, säger fyr-
mästare Gustav Olsson. -.
Kullen har varit fyrplats

sedan 1561.Då hade -man
inte heller personal, bara
en upphängd järnkorg
med ett bål av ved.


