
- Av EIse-Marie Lundin -
SANDHAMMAREN (KvP) Snart går

en yrkeskår i graven och automatiken
har vunnit ännu en seger. 1981är Sveri-
ges alla fyrar helautomatiserade och fyr-
vaktaren blir en överflödig figur ~om
ersätts av datorer.

Pensionär siste
fJ.rY~ita~renvid
ökändSkånekusl

Fyrvaktaren Erik Nilsson visar t h sommargästerna Ann
Kolström och Asa Hedman den gamla räd9ningsstolen. I
bakgrunden den gamla räddningsbåten som fått ge plats för
en nyare modell. (FOTO: Bert Olsson)



. - Utvecklingen måste väl ha sin gång,' - Sen dess har det varit lugnt län&s
men visst är det ledsamt, säger Erik Nils-. kusten, säger Erik Nilsson,Räddningsba- "
son resignerat. Han är Iyrvaktäre vid ten, som bytts ut mot en nyare variant, ,
Sandhammarens fyr på skånska Ostersjö- har inte. behövt flyttas ut ur sitt skjul.
kusten. En legendomsusad kust där fyren
och fyrvaktarna sparat otaliga männi-
skoliv. •

Vrak-kust
För Sandhammaren bevare oss du mil-

. de herre Gud, löd sjöfararnas bön innan
de skulle förbi de ökända vattnen utanför
Sandhammaren.

Undervattensrev och sandbankar orsa-
kade många skeppsbrott och kusten är en .

. vrakletares dröm. De flesta tragedierna
. utspelades innan fyren uppfördes 1862
men än i våra dagar har lik spolats upp på
stranden.

Och det händeofta att fyrvaktaren
fick trumma ihop ett antal fiskare till
den tioårade räddningsbåten och ge
sig ut till nödställda.

20.drunknade
"Densenaste stora olyckan inträffade vid

jultid 1950när en dansk lastångare gick
under och 20 man omkom.

Nattvakt
Erik Nilsson är egentligen pensionerad

men får rycka in när det behövs ersättare.
Att anställa nytt folk är ju knappast lönt.
1965, när Erik Nilsson gjorde sin första
tjänst var det betydligt mer att stå i.

- Då var det ingen automatik inte,
. säger han. Man fick tända och släcka
fyren-för hand. Och hela natten fick
man tillbringa i skrubben under fy-
ren, fall något skulle hända med
lampan.

.Sköter sig själv
Naturligtvis passade fyrvaktaren på att ,

, hålla utkik .överhavet. Han kontrollerade
också att det inte uppstod några bränder
inåt land. Då jobbade fyrvaktaren inten-
sivt i 8 timmar innan han blev avlöst. Idag,
när det är mindre att göra är vakterna
uppdelade på' ett dygn. Och egentligen

behöver fyrvaktaren inte traska de -118
trappstegen upp i fyren. -
. - Fast det gör man i alla fall, säger Erik

Nilsson. För att kolla att allt står rätt till,
kanske putsa av linsen eller städa och
hålla i ordning. .

Men själva fyren sköter SIg_helt och
hållet själv. Den tänds och släcks med
fotoceller och skulle strömmen gå kopplas
två generatorer in omedelbart. , -

- Så nu begriper man ju att. det här
med att avbemanna fyrarna varit planerat
sedan länge, säger Erik Nilsson. Fast från
början trodde man väl att det bara var för
att underlätta vårt arbete.

Väderrapporter
var tredje timme

Fortfarande är Erik Nilssonmån om att
klockorna på fyrvaktarstället skall gå ab-
solut rätt. Det är en' kvarleva från tiden
före automatiseringen-1972då man behöv-

de exakt tid för att kontrollera radiofyrar-j
na. De är numera ersatta av två moderna
och säkrare apparater. . I

- 'Det är inte så mycket kvar att göra \
'längre, säger Erik Nilsson. Jobbet är lik-
som inte vad det har varit: Och hade det
inte varit för väderleksrapporterna-skulle
man kunna sova hela natten.

Men ungefär var tredje timme lämnar
fyrvaktaren väderleksrapporter. En syss-
la som man hjälpt SMHI med sedan ur-
minnes tider. .

- Det får väl lösas på annat sätt när
fyrarna avfolkas, säger Erik Nilsson.

_ Yrkeskår bort
Snart lyfts datamaskinen in på Sand-

hammarens fyr och fyrvaktaren behövs
inte mer. Och med de 50-talet fyrvaktare
runt om i Sverige som snart blir arbetslösa
försvinner också en yrkeskår med traditi-
oner. -------~.~-"""-~-


