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• På en enslig klippa .iOstersjdn har vi tre av våra-
statstjänstemän.' '

Där arbetar de ihop sina månadslöner. Deras ar-
betsförhållanden känner inte många igen.

Stora Karlsö heter klippön. Sommartid älskad av
turisterna. Nu under vintern glömd och isolerad. Bara
havet är kvar, bittert kallt och grått av vinterhim-
meln. '

Vi har följt de tre, Bertil Ronström, Malte Kron-
holm och Sylve Kar,~$son,en vintervecka.

I en monumental fyr vid klip- Från åtta på morgonen till åtta
pans brant har de sin tjänste- nästa morgon. Rapporter kloc-
bostad. Meriön är inteTängre kan 10.00, 13.00, 16.QO osv hela
bemannad som fyrplats.De tres natten igenom. I alla väder ska
endaåtagande mot sjöfartsvet- de ut till väderburarna. ,
ket och fyren är att då och då Kontakten med land är, för-
byta glödlampa i fyrtornet. An- utom telefonen, en båtresa in i .
nars reder den sig själv numera. veckan. Varje fredag åker nå-
Automatiken gjorde den siste gan in med naturvårdsverkets
fyrmästaren och hans arbetslag , lilla kutter för att fylla på förrå-
arpetslösa för'ett par ~,~:>,edan... den! Klintehamn och.hämta ~t

Bel'tJl.,Malte ochSylve,ar har tidningar. TV och radio står for
för att ön inte ska ligga obe- dagsnyheterna och lir' viktiga
bodd. Karlsö är ett sällsamt här ute. '.
unikt naturreservat som måste
skyddas inot åverkan.

Sex arbetsgivare har de över
sig. Sjöfartsverket, naturvårds-
verket, SMHI, Karlsöklubben
(som äger ön som privat aktie-
bolag), KA 3 och MKG, dvs Mili-
tärkommando Gotland.

• Håller uppsikt
Naturvårdsverket är den sto-

ra bossen. På verkets uppdrag
ska Bertil, Malte och Sylve hål-
la uppsikt över ön genom att
bl a göra rundor runt den va-
rannan dag; röja i landskapet
där det behövs och hålla: stängs-
eli stånd. .

De ska också notera föränd-
ringar i växt- och djurliv. Veta
när de olika flyttfåglarna kom-
mer och när degel' sig av, hur
många de är och hur häcknin-
gen avlöper. '

För SMHI:s räkning är det
ständiga väderleksrapporter.
Var tredje timme dygnet runt
mäts bl a lufttemperatur. vind-
styrka och molnighet -, Det är

. den mest nötande arbetsuppgif-
teneftersom den splittrar upp
nattsömnen för den som har jo-
uren.

Karlsöklubben är mindre
krävande, vill bara att klubbens
byggnader hålls i stånd och un--
der övervakning.

Vad KA 3 och MKG 'begär är
hemligt. Men bl a ska viss appa-
ratur ses över ibland.

De tre på ön' arbetar i skift.
Två är i arbete medan 'den tred-
je är ledig. Sex veckors-arbete
ger tvåfriveckor. '

Detvå turas om var sitt dygn
••••.med SMHI-tjänstgöringen.

• På ruinens brant
Bertil, Malte och Sylve bor

vackrare.än de flesta: Kilome-
tervid havsutsikt, himmel och
hav. Bertil och Malte bor i fyren
som har ett par våningar som är
tänkta för storslagnare umgän-

t gesliv än det nuvarande. Det är
rymligt. Farstun är som entre-
hallen i ett nationalmuseum.

Bredvid fyrhuset ligger två
små gula trästugor och trycker.
I den ena har Sylve sin bostad.
Den andra hänger tom nära nog
på ruinens brant, en grotta grä-
ver sig in i klippan under.

I övrigt är det torrt, raggigt
vintergräs. i år för' en gångs
skull skylt av snö. Platån bryts
bara aven här av' enbuskar som
i skymningen liknar en skall-
gångskedja som, drar fram. Mot
havet stupar klippor och ras-
branter. Det är dött och stilla
ute, en vinterlång långfredag.
De flesta rovfåglar kommer på
hastiga besök förde stelfrusna
grisliksom är utlagda som gift-
fri föda .

Annars rör sig bara några få
dödshotade harar ..Öns Harstam

. ska utrotas o~.hersättas med en
ny. Den gamla är inavlad och
dålig. Sen är det inte mer.

Men det är väldigt det som är.



~zMALTE:
Vi umgås inte
med varandra .
• • • Malte är yngst på önl35 år. Han har varit här i fyra år.

- Det är inte nyttigt att gå här längre. Man blir ovan vid att prata
och umgås med folk.

- Härutepratar vi i,nte mycket med varandra. Det blir litet på
morgonen då vi bestämmer vad vi ska göra under dagen. Sen ärdet
inte mycket mer. Det kan gå veckor på det sättet. .

- Innan jag kom hit var jag viltvårdare på ett stort gods i Skåne.
Av-olika skäl återvände jag till Gotland och så fick jag det här jobbet.

I - Att jag tog det beror på att jag är intresseradav naturen. Det är
en förutsättning för ah man ska kunna jobba här ute. .

• •• Karlsö'blev inte riktigt vad MaJte tänkt sig,
,"- Jag tycker att ön tappat litet av sin charm när jag lärt känna

den bättre. Landkontakten är för stor. Det är så nära Klintehamn.
Man kan både se och höra bilarria i land vissa dagar. Det är inte så
ensligt som t ex Gotska Sandön. Där vet man att man är långt borta. '
Där finns bara havet runt omkring.
, . /
• •• Malte var nyligen erbjuden ett års arbete på just Gotska
Sandön, mim tackade nej.

- 'Det kom för nära inpå. Annars skulle jag gärna ha tagit det. Det
är helt andra sociala förhällanden där än här. Tack vare militären
finns det daglig landförbindelse. Hela familjer bor därute.

- Vad jag saknat. mest på Karlsö är kontakten med andra
människor. Vi tre som bor här umgås inte mycket med varandra.

- Det är också svårt att hålla Kontakt med vänner i land när man
bor så här. Man får väldigt gott reda på vilka vänner man har.

- Jag vill härif~ån. Jag har käht under åren på ön att "nånting f

rinnerifrån mig". Men man blir väldigt passiv här, trots att man har f
gott om fritid. Det I5lir inget gjort när .man står ensam. Man resigne-
rar. .

- Så ihöstas kände jag att "inte en vinter till". Jag lyckades få
jobb på länsstyrelsen inne i Visby. Jag är glad för det,jätteglad.

• •• Trots att Malte velat från ön så länge tycker han ändå inte att
det varit'svårt-att få tiden att gå här. f

- Man har, fullt upp. Detär jobbet. Sen ska man diska och städa,
tvätta och Iaga kläder .Sä spelar jag litet gitarr och lyssnar på musik.
Jag jagar litet..· .'

- Det är knappt att man hinner med sig.

Bäst har somrarna \ratit tycket han.
- Det är då ön är ÖN. Då är alla händelser och det är ruljangs med [

turister och guider. Det är fåglar, växter och folk. Då trivs jag. Fast i I

början av sommaren är det nästan för mycket. Men man vänjer sig
snabbt. , .,

- Så en dag i slutet av augusti finns ingen kvar. Dagen 'efter att
sommarpersonalen rest går jag ner till restaurangen av gammal
vana. Men det är tomt. ~,~' . -,

- Det är så definitivt. Hösten är svår, den är värst. Man säger
farväl till allt som varit. Man är låst här .

•• II • Ändå är det egentligen så här Malte vill bo.
- Helst skulle jag vilja stanna och ändra på allt. Få litet jämnåri-

ga. Slänga alla jävla TV-apparater. Försöka gå tillbaka litet i tiden.
I Leva litet som de gjorde förr, med självhushållning. Börja fiska

ordentligt. . )

. - Själva huset inbjuder till det. Titta på köken, så stora de är. Att.
se en vävstol i gång-här och höra dunket. Känna bakos.

\
- Den drömmen har jag ändå i huvudet. Om jag får någon att

ställa: upp på det kommer jag gärna tillbaka, .'
- Men' att återvända under samrna förhållanden som nu. Aldrig.
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-BERTIL: 1

Fick jag n~t jobb
stack jag direkt
• •• - Blås för helvete, tänker jag när det kommer besökare hit
på vintern. Så de iår se hur det är. Men det blåser aldrig då. Defär
hur fint som helst.

Bertil önskar att cheferna på naturvårdsverket hade en aning om
hur det är att leva-ute påön. Att det inte är så lätt.

- Man är så isolerad så det är inte klokt. Men det går inte att få
tag i annat jobb för mig. Jag är 63 år.' -

- Fick jag ett annat jobb stack jag härifrån ögonblickligen. Jag
skulle ha gått till sjöss i stället när de drog in lotsarna iRonehamn.
J ag var båtman där då, dvs körderlotsbåtarna. ,

Bertil hade aldrig varit på Karlsö innan han fick jobbet här för sex
~~ . .

- Jag hade ingen föreställning om hur det skulle vara att bo här.
J ag försökte inte ens tänka mig det.

~ Vad 'om slog mig när jag kom hit var att det var så jävla
vackert fast det var vinter.

- Men jag minns ocksir hur jag stod och.tittade på ljusen i land
och tänkte: "Vad fan har jag hoppat på?"

- På den-tiden bodde jag inte i fyren som nu utan i den lilla,
stugan alldeles vid branten. Jag hade säkert Sveriges vackraste
utsikt från dasset bakom kåken. '

- Jag trivdes där i stugan. Gillade att titta på sjöfarten som gick
förbi. Det tycker jag fortfarande om. Det är kul att se på båtar. De
har varit mitt intresse i alla tider. I Rone har jag en egen båt.en liten
en. ,
• •• Bertil tycker egentligen om ön, det är läget han inte gillar.

- Man är så låst här~Jag är pigg på att dansa och sånt. Och det
kan man ju inte här. .

- Det är sånt jag saknar mest. Litet nöjen. Att kunna åka
någonstans. Ta bilen oclisticka, . .

- Jag har mitt umgänge i land. Det här, lägenheten uppe i fyren,
räknar jag inte som mitt hem. I Rone har jag en liten stuga som jag
byggt själv. Dit far jag så fort fag blir ledig. Där har jag mitt. Fiske
och bekanta.

- <Taghar tänkt mycket på det att vi inte umgås med varandra
här ute. Och kommit fram till att det är bra. Träffas man ideligen,
ideligen, blir man trött på varandra. Ledighet och jobbtid tillsam-
mansbJirför mycket. "

- Jag tycker att det är skapligt som det är.
• •• - Som de andra gillar Bertil ön bäst på sommaren. Men inte
bara då. . .
. - Det är kul när båten med turisterna börjar gå i maj. Men så blir

det för mycket.
.; På hösten kommer svampen, det är fint. Då går jag ut varenda

dag.Frysen är full nu. Vi.orkar inte äta l;lPP allt. _
- Man har gått överallt, vi har ju våra rundor på ön. Ska man gå

en yanlig prome~d vet man inte vart manska ta vägen. Då är det
bra med svampen. Man måste ha ett mål. ,
• •• - September och oktober är fina. Men sen när kvällarna blir
långa saknar man ändå båten. Mina värsta månader är november
och december. Det är mörkt och dystert. Man kan nästan inte se att
gå ute i terrängen.

- Sen nar det vänder och ljuset kommer tillbaka- känner jag en
helt annan livslust. Då spritter det ikroppen.

Det känns tungt på "intern, tycker Bertil. Hari är trött.
- Jag jobbar i regel mest på förmiddagarna. Sen äter jag, och

sover middag. Jag har svårt att sova på nätterna när jag är inne i
arbetstrallen. J ag vaknar vid rapportdags även när jag har frivakt. .
• •..• - Sen kommer Malte eller Sylve in och så snackar vi ett tag.
Och sen blir det TV-n. Bäst gillar jag att se idrott, natur och sånt som
handlar om människors levnadsförhållanden. Ibland lyssnar jag på
musik i radion.

- deh0 så finns nätknytningen. Den tar rätt lång tid. Jag har
20- 25 nät som ska repareras till sommaren.

'- Nog vore det lättare med familj. Men samtidigt vore det synd
om ensamma ungar.här. Barn bör vara flera.

- Jag har två vintrar kvar utom den här. Det känns jävligtlångt.
Ändå har 'de sex år jag varit här gått fort.



- -BERTIL:
Fick jag nytt jobb
stack j~g direkt
••• - Blås för helvete, tänker jag när det kommer besökare hit
på vintern. Så de ~r se hur det är. Men det blåser aldrig då. Defär
hur fint som helst. . .

Bertil önskar att cheferna på naturvårdsverket hade en aning om
hur det är att leva ute på ön. Att det inte är så lätt.

t - Man är så isolerad så det är inte klokt. Men det går inte att få
tag i annat jobb för mig. Jag är 63 år. .

- Fick jag ett annat jobb stack jag härifrån ögonblickligen. Jag
skulle ha gått till sjöss i stället när de drog in lotsarna iRonehamn.
J ag var båtman där då, dvs körde/lotsbåtarna.

Bertil hade aldrig varit på Karlsö innan han fick jobbet här för sex
år sen. '

- Jag hade ingen föreställning om hur det skulle vara att bo här.
J ag försökte inte ens tänka mig det.

- Vad s'om slog mig när jag kom hit var att det var så jävla
vackert fast det var vinter.

- Men jag minns också hur jag stod och.tittade på ljusen i land
och tänkte:"Vad fan har jag hoppat på?"

- På den-tiden bodde jag inte i fyren som nu utan i den lilla
stugan alldeles vid branten. Jag hade säkert Sveriges vackraste
utsikt från dasset bakom kåken.

- Jag trivdes där i stugan. Gillade att titta på sjöfarten som gick
förbi. Det tycker jag fortfarande om. Det är kul att se på båtar. De
har varit mitt intresse i alla tider. IRone har jag en egen bät.en liten
en. ,
• •• Bertil tycker egentligen om ön, det är läget han inte gillar.

- Man är så låst här.Tag är pigg på att dansa och sånt. Och det
kan man ju inte här. '

- Det är sånt jag saknar mest. Litet nöjen. Att kunna åka
någonstans. Ta bilen ochsticka. '

- Jag har mitt umgänge i land. Det här, lägenheten uppe i fyren,
räknar jag inte som mitt hem. I Rone har jag en liten stuga som jag
byggt själv. Dit far jag så fort fag blir ledig. Där har jag mitt. Fiske
och bekanta. '

- Jag har tänkt mycket på det att vi inte umgås med varandra
här ute. Och kommit fram till att det är bra. Träffas man ideligen,
ideligen, blir man trött på varandra. Ledighet och jobbtid tillsam-
mans blir för mycket. '

- J ag tycker att det är skapligt som det är .
• • • - Som de andra gillar Bertil ön bäst på sommaren. Men inte
bara då. ' '

'- Det är kul när båten med turisterna börjar gå i maj. Men så blir
det för mycket.

., På hösten kommer svampen, det är fint. Då går jag ut varenda
dag.Frysen är full nu. Vi.orkar inte äta upp allt.

- Man har gått överallt, vi har ju våra rundor på ön. Ska man gå
en vanlig promenad vet man inte vart man ska ta vägen. Då är det
bra med svampen. Man måste ha ett mål.
••• - September och oktober är fina. Men sen när kvällarna blir
långa saknar man ändå båten. Mina värsta månader är november
och december. Det är mörkt och dystert. Man kan nästan inte se att
gå ute i terrängen.

- Sen när det vänder och ljuset kommer tillbaka- känner jag en
helt annan livslust. Då spritter det i kroppen.

Det känns tungt på "intern, tycker Bertil. Han är trött.
- Jag jobbar i regel mest på förmiddagarna. Sen äter jag och

sover middag. Jag har svårt att sova på nätterna när jag är inne i
arbetstrallen. J ag vaknar vid rapportdags även när jag har frivakt. .
• •• - Sen kommer Malte eller Sylve in och så snackar vi ett tag.
Och sen blir det TV-n. Bäst gillar jag att se idrott, natur och sånt som
handlar om människors levnadsförhållanden. Ibland lyssnar jag på
musik i radion.

- Och så finns nätknytningen. Den tar rätt lång tid. Jag har
20- 25 nät som ska repareras till sommaren.

- Nog vore det lättare med familj. Men samtidigt vore det synd
om ensamma ungar.här. Barn bör vara flera.

- Jaghartvä vintrar kvar utom. den här. Det känns jävligt långt.
Ändå har 'de sex år jag varit här gått fort. ' J
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