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- D D D När sjörapporter förkunnar ))Örskär,
nordväst 4 meter i sekunden, klart till halv-
klart» då har Uddo, Bertil eller Gunnar varit i
farten igen.

SMHls mätinstrument på -klipporna vid
Bottenhavet delar in dygnet i tretimmarspass
för rnännlskorna vid Örskär~fyr.

Detre tillhör en yrkeskår som snabbt håller
på att ta slut - fyrvaktarna. En efter en
automatiseras-fyrarna.

Människoma blir överflödiga. Det viktigas-
te jobbet numera är väderleksrapportering-
en. Det traditionella fyrvaktarjobbet finns
nästan inget kvar av..



När Land kommer ut till
Örskär är Bertil Wahlund och
Uddo Westerberg i tjänst.
Gunnar Karlsson är hemma i
Öregrund på ledigheten. ..

Majvädret är skönt och Or-
skär är en fin plats att njuta
solen på. Men ändå vilar ett
lätt vemod över fyrvaktarstål-
let. '

- Det här jobbet tillhör en
förgången tid, säger Bertil
Wahlund. Efter årsskiftet cen-
traliseras övervakningen av
fyrarna till Norrköping. Då
har sjöfartsverket ingen an-
vändning av' oss härute
längre,

Bertils yrkesliv ger historien
om hur livet på fyrarna för-.
ändrats och hur personalen på
fyr efter fyr dragits in.

Började
på Grundkallen

..,..Jag började på Grund-
kallens fyr 1947 som 20-åring.
-!.agär född och uppväxt inne i
Öregrund. Efter kriget var det
ont om jobb. En granne var

, bas på Grundkallen och locka-
de ut mig. Det var en form av
sjöliv som tilltalade mig.

- Jag fick börja som extra
och gick en sjömånad och en
verkstadsmånad innan jag _
blev fast anställd på fyren. Ef-
ter en tid på Grundkallen gick
jag ut på sjön några år. Gick i
Nordsjötrafik innan jag kom
tillbaka till fyrlivet. Då blev
det fyrskeppet Västra Ban-
ken.

Men 1969 tog automatiken
över på Västra Banken. Bertil
omplacerades till Bremön.
När Brämön fick automatik vi-
karierade Bertil på Agö och
Nidingen under deras sista
tid. Nu är han sedan två år på
sin sista fyr - Örskär . .

Batterier
,och blåslampor

- Jobbet på fyrarna var ett
helt annat när jag började än
idag. Då var ju ingenting auto-
matiserat. Vi laddade batteri-
erna själva var tredje dag. När
det var dimma startade vi
gamla tändkulemotorer med
blåslampor för mistsignale-
ringen. Nu slår dieselmotorer
automatiskt till när en känsel-
cellmäter att sikten är mycket
kort.

Automatiken började infö-
, ras på 1950-talet och fyr efter

fyr avbemannades.

- Meningen var' från bör-
jan att bemanningen skulle
finnas kvar, men det kostade

- väl för mycket, säger Bertil.

Automatiken tog över
När automatiken -tog över

försvann också det spejande
öga som kunde rapportera om
fartyg i nödsituationer.

- När jag började hade vi
vakttjänst och skulle spana ut
över vattnen. Nu ingår inte
det alls i jobbet. Fartygen har
blivit bättre utrustade med ra-
diosändare och radaranlägg-
ningar. Det har också bidragit
till att vi blivit överflödiga. •

- Vi har numera nästan
inget med fyrens funktion att --
göra. Någon gång är-vi uppe i
tornet och putsar linsen och
gör rent. Tusenwattsglödlam-
pan har vi hittills inte behövt
byta. Den håller många år .

- Annars sköter fyren sig
helt själv. Vi har larmvakt, det
är det enda. Om något händer'
med vår fyr eller med Engels-
ka Grundet, Djursten och
Björn går en larmsignal in till
oss. Då ringer vi sjöfartsver-
ket och rapporterar. Vi har .
också tre radiofyrar som vi
kontrollerar att de fungerar.

Nu ar det rapporteringen till
SMHI som tar den mesta ti-
den.. Uppgifter om tempera"
tur, vindstyrka, molnighet, ne-
derbörd och sikt kodas in i
rapportboken och rings, in till
.meteorologerna.

- På vintern är vi uppe i
fyrtornet varje morgon för att'
berätta om issituationen. Men
på sommaren är vi sällan här
uppe; - säger Bertil när vi
spanar .ut över Örskär och
Gräsön. Långt borta i motlju-



set skymtar fastlandet där det i
just fårdigladdade Forsmark I
avtec~nar sig." I

I
Träfyren brann . I

Det bastanta-svart-vita fyr- 1
_tornet är inte den ursprungli-
ga fyren på Örskär. En träfyr .
byggdes 1687 men den träf-
fadesav blixten och' brann
ned. Den nya fyren byggdes i
sten och har bättrats på och,
byggts till i etapper. ':

En minnessten i fyrens port,
berättar om den mest drama-
tiska händelsen i'Örskärs hi-
storia. Där står namnen på de
fjorton personer som omkom
när de överraskades av ovä-
der på hemväg från julottan
på Gräsö 1877. Fyrvaktaren
med fru, lotsen, fiskare och
bönder lämnade många barn
föräldralösa när deras båt inte
klarade vågorna.

Vresigt hav
Att havet kan vara vresigt

här ute kan Bertil och Uddo
berätta. De har varit med, om
vardagsdramatik när Västra
Bankens fyrskepp slitit sig
'från förtöjningarna när stor-
men piskade som värst, eller
när de kämpat i timmar för att
ta sig ut till Grundkallen.

- Men det är sådant som
hör till livet på en fyrplats,
säger Bertil.

Uddo Westerberg är helt ny
på Örskär . De tio senaste åren
har han tjänstgjort på Grund-
kallen tills fyrvaktarna blev
överflödiga också där vid
nyår.

))Vi kanske
omplaceras»

Vad kommer att hända
med er när jobbet på Örskär
flyttas till Norrköping? '

- Det är möjligt att SMHI
vill ha kvar en man här ute. Vi
andra kan kanske omplaceras

. igen. Söderarm och Under-
.sten blir kvar som sjörädd-
nings- och sjöbevakningssta-
tioner.

- Ett annat alternativ är att
. vi kan få någon form av årligt
understöd tills vi"når pensions-
åldern om tio år. Vi har ana
minst trettio tjänstgöringsår-
inom sjöfartsverket och det
ger full pension, säger Uddo.

- Men jag blir absolut inte
sysslolös, tillägger han. Min
fru driver ett litet jordbruk på
Gräsö. Det kan jag också ägna
mig åt.



Uddo Westerberg och Bertil Wahlund har fiyttat från fyr efter fyr i takt med att automatiken tagit över på
Västra Banken, Agö, Brämön, ; mgen och Grundkallen. Nu tillbringar de sista året som fyrvaktare på
Örskär ...,.. -



"".,'UII.

Väderleksrapporteringen till SMHI är nu det viktigaste jobbet för fyrvaktare Westerberg, som här läser av
åtta. grader på termometern. ", '
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