
De bor på en prick i 'havet
"V· k·· ,-lanneross
aldrig ensamma"

na kodas till siffror så att de blir
begripliga för meteorologer värl-
den över. Uppgifterna är en del
av underlaget till våra väder-
leksprognoser. .

- Man har sina riktmärken,
säger Kerttu, Ser jag Fladen vet
jag att sikten är tio till elva kilo-
meter.

Från Dagens Nyheters
utsända medarbetare

Nidingen i februari

Havet i Göteborgs
södra skärgård ligger
med blankis till hori-
Sonten. Från helikop-
tern ser vi hur sollju-
set studsar i isgatan.
Långt där nere Ni-
dingens fyrplats som
en liten prick i ishavet,
boplats och hem på
[orden för fyra männi-
.skor,

Månad efter månad, sommar
och vinter, år efter år håller de ut
på denna lilla plätt till ö som inte
är mer än 1000 meter lång, 300
meter som bredast och som en-
dast höjer sig fyra meter över
havets yta på sin högsta punkt.

- Äsch, trams, säger Bernt Jo-
nasson och Kerttu Pärnänen när
man börjar oja sig över deras ut-
satta belägenhet.

Vi trivs här och vill aldrig flytta
härifrån. Man sköter sig själv oc
lever nära naturen och havet.
Här vill vi alltid vara kvar.

"På Nidingen finns inga grod-
eller kräldjur, och inte heller någ-
ra bofasta däggdjur - förutom

-människor." Så står det på en
'skylt som naturvårdsverket satt
'upp nere vid bryggan. Skylten är
Itankeväckande och säger en del
om livet på den gamla fyrplatsen.

I D Tjugofyra barn
I Nidingen är Sveriges äldsta
fyrplats, Den anlades 1624 av
danskarna och platsen blev

·svensk' l och med freden vid
Brömsebro 1645. Den ligger nå-

, gon mil ut i Kattegatt från Got-
skär på Önsalahalvön räknat.

: Förr fanns där mycket folk. Som
, mest var där tjugofyra barn med
; egen skollärarinna. Nu är platsen
inaturreservat.
• för drygt tre år sedan beslöt
man att fyrplatsen åter skulle be-
mannas. Då kom Bernt och Kert-
tu dit tillsammans med ytterliga-
re ett par som bröt upp efter två
år. Just nu arbetar Krister Fors-
man och Jan Löf också där, men

•de var i. land på semester vid
IDN:s besÖk.

Derina kalla vinter när man
kan åka bil mellan öarna i Göte-
borgs skärgård - fast det är för-
bjudet - och då man från luften
ser dödsföraktande människor
på långfärds skridskor i rykande
fart mot horisonten är männi-
skorna mitt i ishavet, just runt
deras lilla ö går det nämligen en
strimma av 'öppet vatten som ef-
fektivt stänger av kontakten med
land. Enda sättet att ta sig i land

är med helikopter - och det bju-
der deras arbetsgivare inte på.

- Köp med dig tolv liter mjölk,
fem kilo apelsiner, fyra kilo kaffe,
tre kilo bananer, två kilo skivat
franskbröd,' opoppade popcorn
och en flaska från bolaget, säger
Kerttu när vi ringer. Och krydd-
peppar, glöm inte kryddpeppar.

o Fulla förråd
De har inte varit i land och

handlat sen i början av decem-
ber. Sjöfartsverket kommer ut
med mat ibland men nu har bå-
tarna inte kunnat ta sig fram ge-
nom isen. Men det går sannerli-
gen ingen nöd på dem. Förråden
är fulla och i ett av uthusen går
några av de mest välmående hö-
nor jag någonsin sett. Tre ägg om
dan ger de tillsammans så här
års.

- Vi kläckte fram dem under
några trutar, säger Bernt. Vi fick
befruktade ägg från fastlandet
och portionerade ut dem ett och
ett i trutarnas bon. Efter tjugoen
dagar kläcktes äggen och då fick
man vara snabb och ta kyckling-
arna ur boet.

I stället fick kycklingarna hålla
till i köket, vilket senare vållade
problem. De trodde nämligen att
de skulle bo där jämt och så snart
någon lämnade köksdörren öp-
pen fylldes köket av hönor. Nu
har de vant sig vid hönshuset.

Mindre väl utföll försöket med
de båda gässen Jessika och Gåsi-
ka. En dag ville gässen bada fast
det var vinter. De drev til havs på
ett isflak och kom aldrig till rätta
trots att de efterlystes i radio.

Den huvudsakliga uppgiften
för människorna på Nidingen är
att avläsa vädret. Var tredje tim-
me dygnet om avläser de tempe-
raturen. luftfuktigheten, sikten,
lufttrycket, molnighet och moln-
slag, nederbörd, vindhastighet
och vindriktning. Alla uppgifter-

o Delar lika
Alla fyra på"Nidingen är halv-

tidsanställda.och de delar lika på
arbetet. I jobbet ingår att hålla
byggnaderna på den lilla ön i
skick. De har gjort ett fantastiskt
arbete och nu blänker alla husen
omklädda och nymålade. ,

För att klara sig ekonomiskt
har Bernt och Kerttu slagit sig på
jakt och fiske.

- Vi försöker leva som man
alltid har gjort här ute, säger de.
Vi har ett trädgårdsland som ger
potatis och rotfrukter så det räc-
ker året om. Vi jagar sjöfågel på
öarna runt omkring och vi fiskar.
Mest blir det ål, krabba och hum-
mer. Lyckade nätter kan vi få
50-60 kilo ål. \\

Vad gör ni här ute? Hur f r ni
tiden att gå? Så brukar folk fråga.
Bernt och Kerttu suckar när de
hör det.

Sanningen är att tiden inte
räcker till. Fisket tar-mycket tid
för ah inte tala om att göra i ~
ordning redskapen. I stället för
att sticka och virka som hon gjor-
de förr ägnar nu Kerttu kvällarna
åt att sko ålryssjor och laga nät.

Ensamma känner de sig aldrig.
Ensamt är det nog mest i jobbet
på fabrikerna och i de anonyma
hyreshusen där man kan bo år ut
och år in utan att lära känna sina
grannar, tror de.

- När man bor så' här på en
prick i havet får man ro, säger de.
Man lär sig omedvetet att visa
ömsinthet och respekt för sina
grannar. Vi är varsamma mot
varandra. Det går inte att klampa
in hos grannen. Man knackar på
dörren innan man stiger in.

Nidingen är en fågelö och stora
delar av året kommer det ut få-
gelskådare. Det är hit flyttfåglar-
na kommer först på den här biten
av kusten och det är härifrån de
sist ger sig av. Till sällsyntheter-
na hör tretåig mås. Det är en liten
gullig och rund mås som är Bernt
och Kerttus favoritfågel. Den
kommer i mars och bygger bo på
sjömärket på öns norra del.

o Flock dunbollar
Just nu är det ovanligaste i få-

gelväg en flock vitbröstade dun-
bollar till snösparvar som pinglar
som mässingsklockor när de äter
av den utlagda maten utanför
köksfönstret.

Kerttu tycker att det är bra att
ön är så liten. Man kännerverkli-
gen att man är på en ö, och det
gillar hon. När jobben annense- .
rades ut för tre och ett halvt år
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Bernt Jonasson läser av instrumenten tör SMHI:s räkning.
sedan var det ett femtital som dörr och värmer sig vid spisen.
sökte. Att just de fick jobben tror Svårare är det inte.
Bernt beror på att de är händiga Men förra året vid den här ti-
och praktiska och inte rädda för den då det blåste 40sekundarme-
att ta i. ter och vattnet steg så att ön

- Vi njuter verkligen av det klövs i två delar och barometern
här sättet att leva, säger de. Vi sjönk tio millibar på tre timmar,
kan inte minnas' att vi beklagat då var det olustigt, det medger de.
oss för varandra. Tvärtom säger I sådana lägen gäller det att ha
vi ofta:Vad gott vi har det. allting surrat på land och till-

=När vinden-viner och isbi- räckligtmedvedinne.,
tama fa.r.i)uffeIi stänger man sin ' KARINBERGLUND
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Bernt Jonasson och-hans sambo Kerttu Parniineti hjälps åt med allt arbete på fyrplatsen.
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