
Tor8~agen den 23 november 1978,

Io&-~ullensfyr bör .få
satt bemanning!

ÅNÄS: - Avbryt planerna på att
anna fyrplatserna! Det kräver nu flera
sledamöter, bl a Bengt Silfverstrand

öganäs.
tar upp frågan om
fyr i en interpellati-

i riksdagen på fre-

unministern Hans
n (s) har interpeller-
ommunikationsmini -
itha Bondestam om

ingen vid i första hand
h Ölands södra udde.

vi fått regimskihe
det lämpligt göra

des av förra regeringen. l
Arbetsgruppen från SMHI,

Naturvårdsverket och Sjöfart-
sverket har överlämnat sin
rapport i bemanningsfrågan,
och den är mycket positiv för
Kullens fyr. Man föreslår att
dygnetrunt-bemanning ska
behållas, vilket innebär ofö-
rändrad personal, tre personer.

- Från fyrmästaren på Kul-
. lens fyr har jag fått nya

exempel på vad fyrpersonalen
betyder, säger Silfverstrand.
Höganäs kommunalråd Ingvar
Jansson ska snarast utverka
en uppvaktning hos kommuni-
kationsministern. Det måste
handlas snabbt!

gemensam sak med flera riks-
dagskolleger som också vill att
regeringen river upp Sjöfart-
sverkets avbemanningsbeslut.
Det har överlevt sig själv, säger
Silfverstrand.

Han anser att chanserna för
fortsatt bemanning av bl a
Kullens fyr ökat genom på-
tryckningarna på regeringen.

Avbemanningen av fyrplatsen
Måseskär i Bohuslän stoppa-

Fredagen den 24 november 1978

IKullens fyr
förblir
bemannad

- Det var den bästa nyhet
jag hört på mycket länge, sa
på torsdagskvällen fyrmästare
Gustav Ohlsson på Kullaberg
till SDS. Regeringen beslöt ti-
digare på dagen att Kullens
fyr skall förbli bemannad. Sjö-

fartsverket har velat slopa be-
manningen medan en stark
opinion krävt motsatsen.

Sandhammarens fyr auto-
matiseras enligt planerna.

Sidan 3

Fyrvaktare Torsten Eriksson, väntas få stanna
kvar med andra arbetsuppgifter.

- Bemanningen av Kullens fyr föreslås bl.a. att ett s.k. natu-
bör finnas kvar! Det menar den rum inrättas på fyrplatsen. E
arbetsgrupp med represen- automatisering blir dock e
tanter från Naturvårdsverket, faktum. Men personalen kom-
Sjöfartsverket och SMHI som mer istället att få andra ar-
sedan i våras ser över svenska betsuppgifter, som exempel-
utesjöplatser. I utredningen vis bevakning och räddnings-
som kommer om några veckor tjänst.

Kullens fyr
automadseras
Men personal
får stanna kvar

- SIDAN 16 -
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Fyrvaktare Tor_te,. Erikllon får Itanna - och gör det mer ~n göma. J.
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Regeringen beslöt på tors-
dagen att Kullens fyr får be-
hålla bemanningen.

Sjöfartsverket ville slopa de tre
fyrvaktarna för att spara pengar.
Beslutet om nedkärningen väckte
en stark opinion. Bl-a länsstyrel-
sen, naturvårdsverket, SMHI och
försvarsstaben gick emot och ville

t: ~behålla fyrpersonalen. Sandham-
'Imarens fyr däremot avvecklas och
: fyren skall i fortsättningen drivas
t automatiskt
, Sjöfartsverket ville slopa beman-

ningen på fyrarna från årsskiftet
för att spara pengar och ersätta
personalen, med automatik. Fyr-
mästaren Gustav Ohlsson, på Kul-
lens fyr menade att beslutet var
vansinnigt och började att slåss fr
att behålla bemanningen på fyren. '

x ,- Att regeringen nu beslutat att* fyren skall vara bemannad är denI~ nyhe~ jag hört på mycket
,: länge. Det är mycket tacksamt.
~. , , ,I '.

I' - En plats som Kullens fyr master vara bemannad, det händer saker
, ideligen. Fyrvaktaren har en viktig

uppgift att fylla.

- Alla fyrplatser i landet borde
vara bemannade, det måste finnas .
ett vakande öga. Ibland kan det

, visserligen dröja ett halvår innan
, det händer något, men här på Kul-

len händer det flera gånger varje
vecka att vi måste ingripa, säger
fyrmästaren.

Kommunikationsministern har
uppvaktats från många håll om
Kullens fyr, både från statliga myn-
digheter och privata intressen. Bl a
har Mölle byförening skrivit brev
till regeringen och krävt att lyren

rskall vara bemannad.

, Kullens fyr har varit i bruk ända
sedan 1561. Fyren bestod då aven
järnkorg med ett flammande bål .

. De: nuvarande fyrto~et byggdes

1900. Hur länge sjöfartsverket skall
bemanna fyren är ännu inte, av-

'ort i sitt beslut sade reJ'(eringen

att "fyren skall bemannas tills-vi-
dare".

BO GUSTAF ÅKERMAN
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HUGANÄS: Kullens fyr

ska tills vidare vara be-
lmannad! Det beslutet fat-
tade regeringen på torsda-
gen - drygt en månad in-
nan fyren skulle av-

Ibemannats. I och med det
kommer dygnet-runt-be-
manningen av fyren med
en personalstyrka på tre
personer att fortsätta
även efter nyår:

KULLENS
/'

YRSKA

som det framgår att Kullen- intevaraomöjligtattsammasakhän-
problemen tills vidare är lösta. de igen!

ENDAST KULLEN
I interpellationsdebatten tas be-

manningsfrågan för flera svenska fy-
rar upp men det är endast Kullen som
bedömts vara så viktig att be-
manningen ska fortsätta. För de övri-
ga, bland annat Hanö och ölands söd-
ra udde, finns det enligt kommunika-
tionsministern inte tillräckligt starka
skäl för en fortsatt bemanning men
man är beredd att i särskilda fall änd-
ra på det beslutet.

- Skönt, det var i sista minuten, sä-
ger riksdagsman Bengt Silfverstrand
(s) som i dag tar upp fyrfrågan ien in-
terpellationsdebatt med kommunika-
tionsminister Anitha Bondestam. Det
är alltså i hennes interpellationssvar,
som lämnades redan på torsdagen,

SAGMORKTUT
- Det såg mörkt ut för Kullen men'

jag levde på hoppet, säger Bengt Silf-
verstrand och åsyftar Måsekär i Bo-
huslän där avbemannings-beslutet
upphä vdes tre veckorinnan det skulle
trätt i kraft. '

- Meddet för ögonen ansåg jag detFÖRBLI
lBEMA,N'"NAD~ollenIår behållii

4r

'

\ _ _ SIDafyrvaktare-
- -

"FOR ALI,TID"
Bengt Silfverstrand kommer nu i

dagens interpellationsdebatt att tryc-
ka på för att "tills vidare" ska bli "för
alltid".

- Men jag utgår ifrån att beslutet
ska bli definitivt!

För de tre anställda vid Kullens fyr
kom sista-minutenbeskedet som en
verklig lättnad.

- Det här känns verkligen skönt,
menar fyrvaktaren Torsten Eriksson.

G.A.

• Kullen. Fyr blir be-
mannad dygnet runt
även efter nyår och de
tre ~.tällda får .tCIP-
no. pet be.löt regering-



HÖG,ANÄS (HD) Kullens fyr kommer tills vidare
att hållas bemannad. Det beslöt enligt uppgift
regeringen vid regeringssammanträdet på tors-
dagen. Enligt ett tidigare beslut skulle Kullens

I regeringsbeslutet som nu in- fyrmästare Gustav Olsson i upp frågan med kommunen och
nebär att Kullens fyr tills vidare '.".5,petsen,.har kämpat för att det på så så sätt fått fram ett beslut
ska hållas bemannad nämns en- också i fortsättningen ska finnas om en kommunal uppvaktning
dast .Kullens fyr. Två andra fy- folk dygnet runt ute på fyren. för fortsatt bemanning på kom-
rar, Nidingen och Sandhämma- De om några vet vilken utsatt munikationsdepartementet. En
ren, skulle enligt tidigare 'beslut platsen fyren är och hur viktigt uppvaktning som ännu inte bli-
också avbemmans den 1januari det är att det' finns människor vit av.
1979. Dessa båda' är dock inte som håller ett vakande Ögaöver
nämnda i regeringens beslut. klippor och farvatten.

Sedan en tid tillbaka har det
framförts många synpunkter på
följderna aven av bemanning
av Kullens fyr. De tre som arbe-
tar ute på Kullens fyr, med

Fredagen den 24 november 1978

fyr automatiseras och avbemannas d~n l janua-
ri 1979. Automatiseringen 'kommer'ah,genom-
föras, men fyren ska ~alla fall hållas bemannad.

Riksdagsman 3 engt Silver-
strand (s) har också länge stridit
för en fortsatt bemanning på
Kullens fyr. Han har bl a tagit

Bengt Silverstrand har nu se-
nast tillsammans med några
partikamrater åter väckt liv i
fyrde batten genom att interpel- .
lera i riksdagen. I interpella-
tionsdebatten som hålls idag

. I......•........... --- _ -
.Regeringsbeslut:

Bemanning på Kullens fyr
KVAR TILLS VIDARE .

kommer kommunikationsminis-
ter Anitha Bondestam att delta
och då kan hon meddelarege-
ringens beslut om fortsatt be-
manning på Kullens fyr.

E;tt beslut om huruvida en
bemanning ska bli permanent
dröjer i och med att regeri gen
måste ta ställning till en rad
fyrar och deras bemanning.
Framförallt måste man ta del av
den rapport om fyrbemanning
som lagts fram aven för fnågan

särskilt utsedd arbetsgrupp.
Arbetsgruppen, som bestå

av representanter från SMHJ
Naturvårdsverket och sjöfarts
verket, är i sin rapport mycke
positiv till en fortsatt bema'tming
av Kullens ~r. Gruppen menaf
också att det är nödvändigt att
arbetsstyrkan på tre personer."
bibehålles så att den stf viktiga
bevakningen kan ske dygne
runt.

Lotta Hördin--------_. .



I Nu har regeringen sagt sitt om Kullens fy-r:
I "

'Bemanningen kvar;
HÖGANÄS: Regeringen beslöt på torsdagen'

att Kullens fyr tillsvidare ska vara bemannad
. det beskedet ges i riksdagen i dag!

Riksdagsman Bengt Silfveratrand (s) tolkar
detta så att det senare blir definitivt beslut i
samma riktning.
Enligt Sjöfartsverket skulle bl a

Kullens' fyr avbemannas från 1
januari 1979. Automatiken för
fyrens skötsel från Norrköping är
redan på plats. Men påtrycknin-
~ar från olika håll har nu gjort att
regeringen stoppar avbemannin-
ren. Fyren kommer att vara
femannad med tre man dygnet
runt även efter årsskiftet.

Förutom Kullens fyr gällde.
avbemanningen även Nidingen
ch Sandhammaren. När det gäl-
er dessa fyrplatser så har skälen
ör fortsatt bemanning inte 'varit
ika starka som för Kullen och de
lir därför avbemannade vid års-
kiftet.

RIKSDAGSFRÅGA.
~ Trots regeringens beslut

kommer jag ändå i riksdagens
interpellationsdebatt i fyrfrågan i
dag att ta upp frågan om Kullen,
säger riksdagsman Silfverstrand.
Vi måste så snart som möjligt ha

fram ett definitivt beslut om
fortsatt bemanning.

MÅNGASKÄL
'Regeringens beslut visar att det

funnits så många skäl som talar
för fortsatt bemanning av Kullens
fyr att detta blivit avgörande.
Uppfattningen i den särskilda
arbetsgruppen med representan-
ter från SMHI, Naturvårdsverket
och Sjöfartsverket väger också
tungt. Gruppen föreslår att 14
fyrplatser ska vara kvar beman-
nade.

- Regeringens tills-vidare-be-
slut tolkar jag så att man också är
beredd att senare komma med ett
definitivt beslut om fortsatt be-
manningpå Kullen, säger Bengt
Silfverstrand. -

GLÄDJEBUD!
- Ett glädjande besked att

Kullen även i fortsättningen blir

en bemannad fyr, säger fyrmästa-
re Gustav Ohlsson. Efter halvan-
nat års tjänst här vet jag vad
fyrpersonalen uträttar och vad det
betyder på en rad områden.

Rent personligen betyder det
här ingenting för fyrmästare
Ohlsson. Han går i pension vid
årsskiftet, och redan den 15 de-
cember har han sin sista tjänstgö-
ringsdag på Kullen. Han har
tjänstgjort inom fyrväsendet i 34
år och har tidigare varit med o~
att man avbemannat Bremö utan-O
för" Sundsvall och Ölands norra
udde. .

KRITIK
- Det förvånar mig att man

inom Sjöfartsverket varit så
snabb med att lägga in apparatu-
ren för automatisering ay Kullen
när krafter varit i rörelse. för
fortsatt bemanning och det nu blir
sådan, säger fyrmästaren.

- Jag' tycker det är dåligt
samhällsansvar att man .Iöregrt-
per det beslut i frågan som kunde
väntas.

Egentligen skulle Gustav Ohls-
son ha gått i pension den ~
november, men han lovade stå
kvar året ut. Efter pensioneringen
far han hem till villan i Njurunda
utanför Sundsvall, där han har sin
hemort.

LtUlUI

• Kullens fyr kommer även i [ortsiittningen au ha
bemanning dygnet runt. Här är det fyrvaktare Torsten
Eriksson som spanar från fyren. ---

•


