
"Fj ärrstyrt
på fyrarna
steg bakåt"

Fyrmästare Gustaf Ohlsson vid Långe Jan går i pension lagbm till
personalindragningen om ett par år. Själv menar han att rationalise-

ringen är ett steg bakåt ut säkerhetssynpunkt

Drygt två år, sedan är fyrren Långe Erik på Ölands
norra udde automatiserad. Långe Jan i' söder tar över
uppgifterna. Södra fyren får vara kvar under över-
skådlig tid, säger Sjöfartsverket. Men det finns teknis-
ka resurer att sköta samtliga bemannade fyrar i Sveri-
ge från en enda plats. Tolv av de arton blir fjärrstyrda
inom de närmaste åren.

Fyrpersonalen både i norr och söder, liksom sjöfa-
rande, såg helst att personalbevakningen fick fortsätta.
Men Sjöfartsverket tjänar 107000 kr om året på in-
dragningen i norr.

- Vi skulle haft 25 miljoner kr i ökade årsutgifter ,
om vi inte" hade intensifierat rationaliseringen sedan
60-talets början, säger sjöfartsrådet Lennart Hallerig-
ren, SIDA
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Fyren Långe Erik på Ölands norra udde har drygt två år
kvar till "pensionen". Den 1juli 1976blir fyren helautomati-
serad. Kollegan Långe. Jan i söder tar över uppgifterna.
Sjöfartsverket beräknar en årlig vinst på 107000kr 'genom

!
arrangemanget. För Långe Jan ser framtiden säkrare ut.
Fyren fårvara kvar under många år framöver. Sjöfartsver-
ket kan tjäna 40 000kr på automatisering. Men genom sam-
verkan med flera myndigheter, bl a meterologerna, kan
pengarna tjänas in och förlusten uteblir.

Det finns 18 bemannade fyrar
kvar i Sverige. Samtliga skulle kun-
na vara automatiserade före 1980
och dirigeras från Sjöfartsverkets
nya utlokaliseringsort Norrköping.

- Vi har rationaliseringspro-
gram på 12 av de 18 fyrarna. Vår
uppgift är också att undersöka lön-
samheten på de sex resterande.
Tekniskt är det inga problem med
att sköta allt från en plats, men det
finns andra skäl som talar mot en
total helautomatisering, berättar
chefen för Sjöfartsverkets fyrsek-
tion, sjöfartsrådet Lennart Halleng-
ren.

• BISTERT

På Öland ger den norra fyren ett -
ganska bistert intryck så här års.
Un'der flera månader har vindstyr-
kan legat över 14 sekundmeter. Det
knakar i fogarna på Husen, marken
är frusen och havsvattnet som kas-
tats upp på land har gjort den såp-
hal.

Fyrmästare Gustaf Ohlsson med
familj och hans medarbetare Hans
Pettersson och John Lund eldar
med ved i stugorna. Vattentoalett
saknas. En ord~ntlig renovering vo-
re snarast av nöden.

Men folket här uppe får klara sig
ett par år till. Sjöfartsverket renove-
rar inte, med tanke på den korta tid
som återstår. Visserligen kan det bli
mer än två år, men rationaliser-
ingsprogrammet säger att persona-
len dras i,n i juli 1976.

• HÅRDA PASS

Under tj~nstgöringspassen skall
metereologerna ha rapporter _om
vindstyrkorna var tredje timme.
Klockan 22 på kvällen är undanta-
gen. Det betyder att den som jobbar
går till sängs vid 20-draget och pur-
ras halv ett på natten när det är
dags för ny rapport.

- Sedan är jag i säng till halv två
och har lite svårt att somna.

När man slumrat till vid tre blir
det halvannan timmes sömn, halv
fem är det dags igen. Visst är det
hårt, säger Gustaf Ohlsson.

• INSNÖAD

Själv kommer han från Bremön
utanför Sundsvall. Fyren drogs in
och Ohlsson gör _de sista åren innan
pensionen på Öland. Sedan flyttar
han hem till Norrland igen.

För Hans Pettersson och John
Lund är det också dags för pension
om ett par år. Hans P berättar:

- En morgon blev jag inte väckt
och skulle öppna dörren i lägenhe-
ten. Men den var översnöad, jag
fick pulsa iväg till vaktavlösningen
genom fönstret. Vi har varit in- och
översnöade åtskilliga gånger under
årens lopp. Det galler att ha kon-
servburkar på lager.

• STEG BAKÅT

Trots svåra yttre förhållanden och
isoleringen är fyrfolket ganska nöj-
da. - Det är ett fritt och självstän-
digt yrke.

Däremot tycker man en indrag-
'ning av fyren är ett steg bakåt.

- Det händer ofta att det krång-
lar både här och vid det automatise-
rade Kungsrundet som vi bevakar.
Det kommer att bli mycket dyrare
och avhjälpa felen med helikopter-
buren personal.

När katastrofen med det västtys-
ka fartyget Wiggo Hinrichsen inträf-
fade, så fanns det ingen i tjänst vid
fyren. -

- Om inte ett par andra båtar
hade slagit larm så hade besättning-
en' följt med fartyget i djupet. En
förstärkt bevakning vore alltså att
föredra.

• SPARAR PENGAR

Sjöfartsrådet Hallengren är van
vid resonemanget, det blir aktuellt
vid varje tillfälle då automatisering
skall äga rum.
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Lennart Hallengren, sjöfartsrå.d och chefför fyrsektionen inom Sjöfartsve
ket: -e- Vi tjänar 107 000 kr på. att automatisera bevakningen vid Långe Eri

- Vi intensifierade fyrautomati- tycker man inte om en indragnin
seringen 1959 -60. Om vi inte hade av fyrarna på Öland. Men teknike
gjort det, så hade personalen som har ju nått långt och jag tror säke:
då var 500 utökats till 800 i dag. Det att det är möjligt.
hade betytt 25 miljoner kr i ökade Karl -Andersson har sex -sju ~
årsutgifter. Den omtalade helikop- kvar till pensionen. Han bytte f)
tern- som gör stor nytta, kostar bara när automatiseringsplanerna fe
en halv miljon om året. norra fyren fick fastare konturer.

- Men kom ihåg att vi automati- • INGET UPPSKOV?
serar inte i en takt som skall göra Vi återvänder till Lennart Ha
det svårare för ·personalen. Vi av- lengren som sammanfattar:
skedar inga och visst hånder det att - Om man kunde finna ekonc
vi inväntar fårändringar tills den na- miska motiv till att behålla Lång
turliga avgången ger oss ett gott Erik så gjorde vi det. Men löne- oc
skäl. tjänstgöringsmässigt kan ma

knappast ändra på avtalen med fyr
personalen här. Vi vet inte om nå
gra sätt i övrigt heller.

Det kostar 150 000 kr att inför:
automatiken. Enbart en upprust
ning av bostäderna vid fyren i nor:
skulle gå på betydligt mera. Någo
längre uppskov med rationalise

och jag vet att ringen är knappast troligt.
detsamma, så

• VILL HA KVAR

På södra udden residerar Karl
Andersson. Han skötte tidigare be-
fälet i norr under många år. Nu
slipper han vedeldning och utedass,
men ständigt nattvak har kommit till
i stället.

- För egen del
sjöfolket hävdar NER


