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behövs
för effektiv
sjösäkerhet

Text:ANDERS ÖHMAN
Foto: JAN E CARLSSON

Stoppa avbemanningen av de
'svenska f~,platserna. Fyrperso-
nalen behövs om sjösäkerheten
för yrkessjöfarten och fritidsbå-
tama skall vara effektiv. För-
stärk i stället resurserna för sjö-
övervakning på de sista bernan- I

na~e svenska fyrplatserna. . il

, D'et.säger Evert Ahlberg.fyr-·' .
mästare på -Söderarms fyr i D Söderarms fyr, klockan är 02.00 och fyten blinkar till sjöfararna i Stockholms skärgård. Varje timme, dygnet runt, I
~t~~:h~~~~s!~;~gs~~1~r~:~!rl~:~~ passerar fartyg, och personalen är på plats för att hjälpa vilsekomna och hjälpsökande. I mörkret kontrolleras
avbemanningsplan.· trafiken med radar, som haren räckvidd på 12 nautiska mil:" . I.. .,. "_.......:_1 .J..-_~ ·~_ I
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Stoppa avbemanninge~: av de

·sv-~nska.fYJ;platserna. Fyrperso-
nalen behövs om sjösäkerheten
för yrkessjöfarten och fritidsbå-
t~na skall vara effektiv. För-
stärk i stället resurserna för sjö-
övervakning på de sista beman-
nade svenska fyrplatserna.

Det säger Evert Ahlbera fyr- .v

mästare på Söderarms fyr i
Stockholms skärgård, vars exi-
stens ifrågasatts i sjöfartsverkets
avbemanningsplan. .

Över 4 miljoner människor och
tiotusentals fritidsbåtar passerar
varje år Söder arm, vars fasta
personal, dygnet runt, håller ett
vakande öga över sjötrafiken.

- Det är att nedvärdera fyr-
personalens kunskaper och erfa-
renheter att säga att vi är för
dyrbara och måste' bort, samti-
digt som sjöfartsverket planerar
att ~nrätta ett antal sjörädd-
ningsstationer runt den svenska
kusteri, :,

'7;; E!ttminikrav är att an avbe-
manning stoppas tills beslut fat-
tats' dm var dessa sjöräddnings-
stationer skall placeras. Fyrper-
sonalen på de hotade fyrplatser-
na har redan nu de kunskaper
som behövs för att göra effektiva
insatser i sjöräddningen, och i
första hand måste deras resurser
förstärkas, säger Evert Ahlberg,
till DN på Söderarm.

o Soderarms fyr, klockan iit ~2.00..och fyren bli,!:ka1' till. ~jöfara.rna i Stockholms skärgård. Varje timme, dygnetnmt,
p(J,s~erar fartyg, och personaLen:. ar pa pl.ats for att h]alpa vilsekomna och hjälpsökande. I mörkret kontrolleras
trafiken med radar, som har en riickvidå pa 12nautiska mil: '

Han är ordförande i fyrperso-
nalens förening, för de tretton'
svenska fyrplatser, vars personal
skall helt eller delvis reduceras
fram till 1981. Fyrplatserna är
Holmögadd, Sydostbrotten
GrundkalleI}} Understen, Örskär:
Söderarm, Ölands Södra Udde
Sandhammaren, Hanö, Kullen:
Falsterborev, Måseskär och Ni-
dingen.

Fyrplatser i fara
Måseskärs fyrpersonal på

västkusten har nyligen fått löfte
att få stanna kvar. Enligt planer-
na skulle Söderarms personal på .
sju man ha minskats till fem från
den l juli, men inga varsel om
reduceringen har hittills utfär-
dats av sjöfartsverket, som är
fyrpersonalens arbetsgivare ..

- Skulle vi tvingas gå ned till
fem man så klarar vi inte en ef-
fektiv dygnet-runt bevakning,
säger Evert Ahlberg, som hissat
flaggan när DN kommer på be-
sök, en gammal tradition på de
svenska fyrplatserna.

Varje timma
- Här lyssnar Söderarm. Vin-

'den är sydvästlig cirka nio.meter
per sekund. Sikten är mycket
god, låter det inifrån radiocentra-
len, med god utsikt över farleden
ut från Furusund och Ålands hav.
I gott väder syns de åländska
skären. '.- l.:~

Strax före varje hel timma
dygnet runt, sänder Söderarm ut
detta meddelande på fritidsbå-
tarnas PR-radio.

Båtfarare på väg över till Fin-
land ropar gärna upp fyrplatsen
och kontrollerar sin PR-radio in-
nan de är ute i rum sjö. Ibland ber
de fyrpersonalen. ringa hem och
meddela anhöriga. Över 700 an-
rop från fritidsbåtar registrera-
des under 1977.

- Denna kontakt med båtfa-
rarna känns meningsfull. Det
märks att de behöver oss, säger
Ola Eriksson från Rådmansö,
som i 24år .arbetat på Söderarm.

Räddade liv
De bemannade svenska fyr-

platserna svarade för 15 sjörädd-
mngsuppdrag under 1977. Hur
många onödiga sjöräddnings-
larm som undvikits genom radio-
kontakten med båtfolket är om-
öjligt att redovisa.

Ett människoliv räddades av 1--------,----------
Söderarms fyrpersonal, då de skyddsområde och fiskegräns.
plockade upp en man som fallit i Dessutom lämnas var tredje tim-
vattnet från en färja. me en väderrapport in till SMHI i

I hamnen, ligger den gamla Norrköping.
lotskuttern, klar .att gå till sjöss
om det behövs.

Nödställda båtfarare. som sak-
nar radio ombord, kontaktar SÖ-
derarm via de hjälpradiostatio-
ner som finns i skärgården.

Yrkest~afiken övervakas på
VHF-radlO,.kanal 16. Varje tim-
~e. dygnet runt passerar någon
färja eller annat fartyg. Under
mörker kontrolleras trafiken
med radar, som har en räckvidd
på 12nautiska mil. Båtfarare som
är osäkra på var de befinner sig
kan få en nära exakt position
från fyrplatsen via radion. .

Kustbevakningen och marinen
informeras om kränkningar av

"Vi behövs"
- Men vi behövs härute också

för andra saker, inte minst så här
års. Det kan handla om ormbitna
barn, skadade människor och
andra som behöver omedelbaj
hjälp, säger Evert Ahlberg.

Den oro och bitterhet som
många av frrperson. alen känne
har han sokt fånga i följand
vers, uppsatt på dörren till radio-
:centralen.
"Snart har fyrens öga slocknat
släckt av folket som vill "meka"
och som helt förblindat tror på,
radar, ekolod och Decca.



D Fyrmästare på Söderarm är Evert Ahlber . Han basar fiir den fasta sturkan; sju man, .som dygnet runt håller ett
vakande öga över sjötrafiken. TiZZSrlmmans med personalen på 13 andra fyrplatser protester-at de nu mot att fyrarna
'ska avbemannas.' .


