
Fyren får automatik
fyrmästaren
får pension

-

När automatiseringen av fyren på
Rönnskär ä1' klar 1 juli nästa år avslutas
en nära 64-årig epok - den manuella, Py-
ren sattes upp år 1905. När fyren går
in i sitt nya automateturda liv tar nuva-
rande fyrmästaren E v e r t L i n d s t e d t
pension. Han är jä'mngammal med fyren
på Rönnskär och skulle ha pensionerats re-
dan den 1 november. Nu ska han emeller-
tid vara kvar och avsluta perioden med
manell betjäning, omtalar Norrländska
Socialdemokraten i ett stort reportage ur
vilket vi saxat följande rader:

Fyren på Rönnskär är med sitt nära
40 meter höga ståltorn ett välkänt rikt-
märke för att sjöfarande i Piteå skärgård.
Den har en lillebror ute på grundet Ny-
grån där man för ett tiotal år sedan satte
upp det förstlingsverk som byggdes i Jäv-
reanläggningen.

Nygrån har varit halvautomatiserad och
skötts från Rönnskär. Material för dim-
detektor och annan helautomatik kördes
ut i slutet av augusti och från 1 juli är
även den automatstyrd.

- J ag har inte varit ute på Rönnskär
mer än 16 år trots att jag är jämngam-
mal med fyren, säger Lindstedt. Tidigare
har jag tjänstgjort på fyrskeppet Finn-
grundet i tolv år, på Holmegadd i åtta
år och på Bremön i tre år.

Men jag har trivts med arbetet och plat-
serna. Kanske allra bäst här på Rönn-
skär. J ag ska försöka ta mig hit ut så
länge jag kan sedan jag nu blir ledig.

FYREN HAR inte heller funnits på
Rönnskär hela sin tid. En plåt på första
våningssegmentet uppvisar födelseåret

1862. Den har alltså tjänstgjort på annat
håll tidigare.

Den byggdes först på Sandhammaren
i Skåne men flyttades upp till norr 1905
då den samtidigt byggdes på med ett tiotal
meter.

- Livet här ute har varit fint, säger
Lindstedt. Vi har det allra bästa sam-
arbete med lotsarna och båtmännen och
hjälper varandra så snart det behövs.
Bland annat med telefonpassning. Kon-
takten med sommargästerna är fin.

TELEFON OCH ELSTRÖM finns ute
på Rönnskär. En tillgång som varit till
ovärderlig nytta. Nu dras i varje fall
lotsverkets telefoner in. Det blir bara
några få privata kvar. Hur det blir med
den ytterbelysning lotsverket ordnat, vet
man inte men stugägarna hoppas den får
bli kvar.

Däremot mister man antagligen väder-
lekstjänsten eftersom den skötts av fyr-
personalen.

- Hur det blir med den är oklart, sä-
ger fyrmästaren. Eftersom det knappast
finns folk här annat än under en relativt
lång sommarsäsong så är det troligt att
observations stationen dras in. D


