
Fyrmästare Nils Nordström i rummet med Långe Jans
tekniska finesser, t v dataanläggningen och radiofyren,
t h kommunikationsradion.

De två dieselmotorerna står ständigt beredda att rycka in på
20 sekunder om det blir strömavbrott.
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Den 17 mars liJmnade Nils Nordstrlim som den siste
fyrmiJstaren Långe Jan på O/ands f$lidra udde. Han har
ersatts aven rad rlida små signallampor inne i ett
manshligt plåtskåp. Deras k/arspråk-tyds av folk på
Sjöfartsverket i Norrkliping.
Elektriciteten har tagit liver fyren. På gott och om.

under snöoväder vintertid - blir fyren
svart i tjugo sekunder till dess en av två
25 hästkrafters dieselmotorer i reserv
startar och sätter snurr på en växel-
strömsgenerator. Denna ger den el de
båda l OOO-wattslamporna i toppen be-
höver för att lysa milsvitt omkring i de
farliga farvattnen. Allt sker förstås
autorna tiskt.

Skulle - likaledes mot all förmodan!
I denna elektronikens och automatikens. Datorn tar över - båda dieselmotorerna vägra rycka in
tidsålder blir el alltmer en nödvändig- när strömmen går, beger sig en ingenjör
hetsvara. Det gäller också .för .ätt man Långe Jan har offrat människan på o från Kalmar ut till Södra udden för att
skall 'kunna hålla fyrarna iruntwåra autom~tikens altare och den anrika reparera så snabbt han någonsin kan.
kuster vid 'Iiv.i'En utveckling på både . fyren överva~as nu~e~a alltså ay.ett , '.. o • -

gott och ont, tycker en av Sveriges 'sista .. datorsystem I Norrköping. Elektricite- Glasvarmare drar .mest el
f~rmästare. Nils Nordström, som fram::teo., som bådepr~uceras oc~ le~er~r~~ o Totalt fordrar Långe'!a(~~-radiofyr
till den 17mars.skötte om rlen..välkända' av Sydkraft AB ar förstås o livsviktigt I" och allt ca 80000 kilowåttimmar om
Långe Jan på Ölands södra udde: ~~'.' .: .-sam~anhanget:" :/' o>, '. . o - årettförjatt kunna "klara-jobbet. Lam-
'''''Janne''~ som ärnära 42..:.~·hög,oC~.,~r:1,;.";:''':' -_c::;" ~~;'~~:.'."";... .: o • .""yo~a, ~~~Kai_:ingalundå' meSt,~S-<l~n-

1985. faktiskt-fyller llel~;200 . år, -ar. ~~._~ ,Vid ettstromav?ro~! ~h~.,,,terl!mva.fDlarna,'.s9m'håller glaset knng
sedan i höstas helautomatiserad~an~''? .•..så?~na kan ~ntr~~~all~e~:rdem!rit,ffrånsnö.()Ch ·i~f.~ra[åtskilligt
bevakas per dator från Sjöfartsverket r_:... ~«:h, då; arskilt ,mer.'~~·;, . 7;'-'':2, ~~.q?#i,:';':~".~
Norrköping. Den nya lokala -'~fyrpers~"'_?: : =: Vi fick dicilarila.i.septembefi fjol,
nalen" på Långe Jan består i huvudsak ,-.j" . berättar 'Nils Nordström Jör. I.~Dess-
av 'ett fönsterförsett,stålgrålack:erat, förinnan var vi tvungna ait klara ström- •.
manshögt plåtskåp. Innanför dess glas- . avbrotten medhjälp av 'en.sk tändkule-
ruta lyser ett otal röda små signallam- motor avdet 'slag som finns i gamla
por som talar klarspråk endast för den. fiskebåtar. Den måste först värmas upp
i data- och fyrmaskineri invigde. med blåslampa i minst en och en halv

F rmästare Nils Nordström ombads minut och sedanvevas.i gång.
av Sjöfartsverket att dra över pensione- o Om vintern är Långe Jan tänd hela
ringen den l oktober i fjol några måna- dygnet, men från- april till november
der för att övervaka intrimningen av endast nattetid. Han återkommer med
den nya automatiken i Långe Jan. sitt sken var 30:e sekund i alla väder-

"Urstockholmaren Nordström startade. streck. Det är linsen somroterar, inte
sin fyrvaktarbana 'På Bremön vid lamporna, Slocknar en lampa träder en'
Sundsvall 1951 och verkade sedan-på , o , reservlampa o till. Självklart ulan att
Agö vid Hudiksvall, . Eggegrund vid :' Här är den nya "fyrpersonalen" på -. någon människa behöver röra ett finger!
Gävle, Stora Karlsö och Hoburgen på :fÄnge, Jan,' en elektronisk dator som o - Tidigare fanns det bara en enda
Gotland, Sandhammaren i Skåne, Må- 'berättar allt 'om hur det är vid fyren för lampa och om den slutade lysa var det
seskär mellan Göteborg och Lysekil, folket på Sjöfartsverket uppe i Norr- endast att snabbt som ögat kila upp för o

Fårö Ochde tre sista åren på Långe Jan. köping. alla trapporna och sätta i en ny, omtalar
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Nils Nordström. Vi tog dock alltid det
säkra före det osäkra och bytte så snart
vi såg att lampan började svartna.

Fyrmästaren var en gång facklig ord-
förande i Svenska Fyrpersonalens För-
ening. Det var på den tiden föreningen
hade 500 medlemmar. I dag har den
bara något femtital.

- Automatiseringen har förvisso
gjort fyrväkteriet lättare, men den har
inte enbart varit av godo, menar Nils
Nordström, som kämpat hårt mot data-
maskinernas intåg i verksamheten.

- Inte bara därför att de tagit bort
en massa jobb för fyrvaktarna, tillägger
han med skärpa, utan också därför att
de inte är tillnärmelsevis lika effektiva
som det mänskliga ögat när det exem-
pelvis gäller att upptäcka oljeutsläpp,
utländska båtar, människor i sjönöd etc.
Det .ir åtskilligt av "snålheten bedrar
. i,hclcn" när man i takt med all man
". bemannar fyrarna måste öka per so-
·.ti 'n inom sjör.: idningen och tullbc-

göra är att åka ut och byta gastuber på
den en gång om året.

o
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Siste fyrmästaren på Ölands södra udde,
Nils Nordström, och hans ständige följesla-
gare, schäfern King, framför den snart
200-årige Långe Jan .
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vakningen i stället. Der senare strängt
taget bara därför att det inte längre
finns något folk på fyrarna att ringa och
fråga.

Elektriciteten och automatiseringen
har således gripit omkring sig vitt och
brett inom fyrväsendet senaste årtion-
det. Det torde bara vara en tidsfråga när
det går likadant med de kvarvarande
åtta -nio bemannade fyrarna som det
nyligen gjort för Långe Jan.

I dag elektrifieras även de ca l 000
små men ack så viktiga farledsfyrarna i
den mån det kan ske till rimliga kostna-
der. En del av dem hålls blinkande med
batterier, en del med gas.

- Gasen är både billigare och säk-
rare än elen, säger Oskar Holmström
vid Sjöfartsverket i Norrköping. Ta t ex
Finngrundet. den fyr som ligger längst
ut från land. Där fanns för bara tio-
femton h sedan ett fyrskepp med tio
l11:1n\ bcs.utning. Det har ersatts 1'1\.:0 cu
fJf'} dr ifts.ikcr att det enda vi h.:hu.cr

Friheten viktigast
Vad är det då som gör fyrvaktarens yrke
så charmfullt och attraktivt? Fyrmäs-
tare Nils Nordström igen:

- Friheten - att man kan jobba utan
att behöva stressa. För att nu inte tala
om de många härliga tillfällen till fiske,
i mitt fall fiske med nät som jag själv
knutit.

Vid en visning av fyren Hoburgen
försökte en huvudstadsbo bland besö-
karna göra sig lustig på fyrmästarens
bekostnad genom att fråga om "det inte
var något fel i huvudet på honom
eftersom han lämnat Stockholm för
gudsförgätna fyrar".

;'\JiIs Nordström blev inte SVafC! <kyl-
dig.

- Visst inte. Då Jr det mer i'el p I
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