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Den färdades från Nordtysldand till Svenska
Högarna. Smogen. Den svepte runt' bland
tordmular och sillgrisslor. Sen försvann den.
Och allt blev åter en relativt ren idyll.
TEXT ClAES SJÖBERG
FOTO, JEPPEWIKSTRÖM, SKÄRGÅRDSBILD

På Svenska Högarna,
längst österut i Stock-

holms skärgård, blåser det
nästan jämt. Ogruppen be-
står av ett antal öar, de flesta
är helt kala klippor, bebodda
sommartid endast av ejder,
tordmule, sillgrissla och an-
nan sjöfågel. Men på den sto-
ra ön, som mycket riktigt he-
ter Storön, reser sig ett antal
hus och den mäktiga järn-
konstruktionen, en s k Hei-
denstamfyr från 1874. På
den vindpinade ön är växtlig-
heten ändå yppig och tät i
bergsskrevorna. Här ute bor
två familjer, året om.

De seglare som tar sig ut
till de berömda ytterskärgår-
darna Stora och Lilla Nassa
och Gillöga kan i vackert vä-
der med kikare se Svenska
Högarna och den karakte-
ristiska fyrprofilen. Under
sommarmånaderna får också
Storön på Svenska Högarna
regelbundet besök av fritids-
båtar.
.' Vad som är mindre känt

om denna den yttersta utpos-
ten i Stockholms skärgård, är
att man här ute numera mä-
ter halter av vissa förore-
ningar i luften. När det t ex
blev en allvarlig smogbild-
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ning i Västtyskland för några
år sedan, fördes kraftigt
förorenad luft upp över
Skandinavien. På Svenska
Högarna uppmättes då hal-
ter av svaveldioxid som var li-
ka höga som i förorenad in-
nerstadsluft. Det är dock
ovanligt. Normalt är halterna
av föroreningar låga på
Svenska Högarna där vindar-
na sveper fritt över den
vackra men ensliga ön.

Men även här, mer än
80 kilometer fågelvä-

gen från Stockholm med hav
runtomkring, går det att
spåra de miljögifter och
föroreningar som blivit vår
tids gissel. Känsliga mätin-
strument registrerar halter
av kväveoxider, svaveldioxi-
der och ozon. Partiklar i hav-

sluften fastnar i luftfilter som
skickas till laboratorier inne
på land för analys.

Men det är svårt att känna
miljöförstöringen som ett
påtagligt problem vid vårt
besök på Svenska Högarna!
Solen gassar, sjön brusar
svagt runt om oss, den obrut-
na havshorisonten skapar en
känsla av rymd och frihet.
Västerut skymtar en smal,
mörk rand, det är de yttersta
öarna och kobbarna i Skär-
gårdshavet.

Den idylliska känslan för-
stärks när vi, efter en rund-
vandring, sätter oss utomhus
på den lilla gård som finns
mellan den klunga av små rö-
da hus som ligger strax intill
fyren. Vi dricker kaffe och
äter en toscakaka bakad av
Britten Hjertstrand som till-
sammans med sin man Gun-

Med hjälp av de här "trattarna" skickas
ljudsignaler ut som sedan fångas upp

igen. Därigenom kan man mäta vindens
hastighet på olika höjder. Utrustningen
används vid sammanställningar då man
försöker avgöra varifrån olika luftför-

oreningar härrör.

4

nar Hjertstrand bor och ar-
betar på Svenska Högarna
året o~. De båda delar på ett
antal tjänster och uppdrag
tillsammans med Hans och
Elisabeth Anderin, det andra
paret som är bosatta på
Svenska Högarna. Paret An-
derin har barn som går i sko-
la och därför bor ofta en av
dem på Blidö, i. mellanskär-
gården, under terminerna
tillsammans med barnen me-
dan den andre tjänstgör ute
på Svenska Högarna.

Arbetsuppgifterna för de
båda paren som arbetar på
ögruppen är skiftande. Men
alla som lyssnar på sjörap-
porterna vet att Svenska Hö-
garna är en av observations-
platserna, det betyder rap-
porter tiII SMHI var tredje
timme, dygnet om. I uppdra-
gen ingår att arbeta som till-
synsmän åt Skärgårdsstiftel-
sen och man sköter t ex de
sopanläggningar och torr-
dass som finns för fritidsbå-
tarna. Bland uppdragsgivar-
na finns också Naturvårds-
verket och Ostkutens Örlogs-
bas. Det betyder arbetsupp-
gifter som varierar från att
ligga i klippskrevorna med en
kraftig kikare och räkna sjö-
fågel, tiII att timme efter tim-
me sitta i ett kolmörkt rum
och följa militärövningar och
spaningar på radarskärmen.

Sedan ett par år ingår ock-
så miljö- och hälsoskyddsför-
valtningarna i Stockholm och
Norrtälje bland arbetsgivar-
na för de bofasta på Svenska
Högarna. För detta är
kontrasternas ö. Den gamla
fyren och de röda husen med
vita knutar påminner om
1800-talet, men på Svenska
Högarna finns den moderna
tekniken överallt. Radarskär-
men sveper vakande runt
havshorisonten. Observatio-
nerna till SM HI i Norrkö-
ping knappas in på en liten
datorterminal och går där-
efter automatiskt via telenä-
tet. När vi kliver in i ett av de
äldre röda husen och uppför
en skranglig trappa kommer
vi in i ett litet rum fyllt av
elektronik och mätinstru-
ment.

Här mäts luftförore-
ningar med hjälp av

protoninjicerad röntgen-
spektrografi, berättar Gun-
nar Hjertstrand. I hans och
hustru Brittens uppgifter,
liksom för familjen Anderin,
ingår numera tillsyn och
skötsel av mätutrustning och
elektronik. Svenska Högar-

nas läge långt ut i havet gör
platsen intressant som s k
bakgrundsstation, d v s för
att få jämförelsetal till de öv-
riga mätstationerna inne i
Stockholrn och på fastlandet.
De boende på Svenska Hö-
garna har egentligen bara att.
se till att apparaterna funge-
rar, att det finns ström och
då och då byta pappersrulle
till apparaternas ritinstru-
ment. Alla mätvärden skickas
In tiU fastlandet för utvärde-
ringar och sammanställ-
ningar, bl a till den statistik
som miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen i Stockholm
regelbundet publicerar över
Stockholmsluftens kvalitet.

Men även om de bofasta
på Svenska Högarna bara
har att sköta service till mät-
instrumenten så undgår de

GRÖNA
VÅGEN
FÖRDE
DEM HIT
inte att påverkas av mät-
ningarnas resultat.

- Det är klart att man fun-
derar lite extra när man varje
dag går ut för att läsa av mät-
ningar av svaveldioxid, kvä-
veoxider och ozon här ute,
säger Gunnar Hjertstrand,
Vad är det egentligen vi män-o
niskor gör med planeten?

1 en s k partikel fälla sam-
las andra typer av luftförore-
ningar in via filter. Dessa
skickas sedan ner till tekniska
högskolan i Lund för analys.
Därigenom kan man spåra
förekomsten av sot och stoft-
partiklar liksom tungmetaller
som t ex bly, krom och nic-
kel.

Borta är den tid då vi män-
niskor kunde inbilla oss att
det som släpptes ut via in-
dustriernas, stålverkens och
kolkraftverkens höga skorste-
nar bara försvann. Visst
späds föroreningarna ut -
men de finns kvar.

l fettvävnaden hos en ny-
född pingvinunge på Antark-
tis går det att spåra miljögif-
tet DDT. Ett gift som sprutas
över sumpiga djungelområ-
den och bördiga jordbruks-
marker har med vindarna
spöns över hela jordklotet.
Likadant är det med rader av
olika svårnedbrytbara miljö-
gifter och tungmetaller - de



finns numera överallt - och
även på Svenska Högarna!

En bit från huset står tre
stora, gröna trattliknande
konstruktioner uppställda på
berghällen. De är till för att
mäta vindens riktning och
rörelser på olika höjder.
Trattarna skickar ut en ljud-
signal som sedan studsar till-
baka olika snabbt beroende
på tätheten i olika luftlager.
Tanken är att med hjälp av
den här utrustningen kunna
spåra varifrån olika luftföro-
reningar kommer. En mät-
station av samma typ som
den på Svenska Högarna
finns på Landsort i Stock-
holms södra skärgård.

Mätvärdena fö~ svavel
och kväveoxider är

jämförelsevis mycket låga på
Svenska Högarna, med
enstaka undantag (se fakta-
rutan på sid 8). Helt annor-
lunda förhåller det sig med
en annan förorening som är
ett resultat av förbränning
och mänsklig påverkan, näm-
ligen ozon. Många kanske
framförallt förknippar ozon
med det livsviktiga skiktet av
ozon som finns i stratosfären
och som skyddar mot farlig
ultraviolett solstrålning. Men
ozon, som är tre syreatomer

som sitter ihop i en molekyl,
03 (till skillnad mot vanligt
syre som består av två sy-
reatomer, 02) verkar som ett
gift på marknivån för vissa
grödor och skog och häm-
mar deras tillväxt.

Både på Svenska Högarna
och vid mätstationen ute på
Landsort i södra skärgården
uppmäts regelmässigt höga
ozonhalter, ofta betydligt
högre än inne i städerna. Det
kan verka konstigt eftersom
båda platserna ligger på öar
långt ut i havsbandet, med
friska vindar och långt ifrån
biltrafik och industrier. Men
inne i städerna motverkas
ozonbildningen av alla de
stora utsläpp av kolmonoxid
som bl a trafiken ger upphov
till. Långt utanför städerna
bildas däremot ozon genom
solljusets inverkan på kväve-
oxider och kolväten.

Sedan 1950-talet har bak-
grunds halten för ozon ökat
markant i hela norra Europa.
Orsaken är troligen ökade
kvävedioxid- och kolväteut-
släpp. Det är osäkert vid vil-
ken halt som skador på väx-
ter kan börja uppträda, men
en föreslagen nivå som
forskare diskuterar är att
ozonhalterna inte bör över-
stiga 120 mikrogram ozon
per kubikmeter luft, ovanför

den ruvan befarar man att
vissa skador kan uppstå.

Ett par månader före vårt
besök på Svenska Högarna
uppmätte man över hundra
mikrogram per kubikmeter
luft på Storön. Och på
Landsort över 120 mikro-
gram ozon per kubikmeter.
Ett tydligt tecken på att inte
ens platser långt ifrån föro-
reningskällorna går fria från
effekterna!

Men vid vårt besök på
Svenska Högarna ligger
ozonhalterna på normal bak-
grundsnivå - cirka 10 mikro-
gram/kubikmeter.

D~t har diskuterats om vi
Inte borde mäta radio-

aktivitet också här på Sven-
ska Högarna, säger Gunnar
Hjertstrand. Det förslaget
dök förstås upp efter Tjerno-
bylolyckan 1986 - i sig den
kanske tydligaste illustratio-
nen på senare år på hur långt
vindarna kan föra med sig
föroreningar och partiklar.
Men än så länge har förslaget
om radioaktiv mätning inte
förverkligats.

Däremot finns det långt
gångna planer på att bygga
ett vindkraftverk på Svenska
Högarna. Kraftförsörjning-

en har alltid varit ett pro-
blem. Under senare år har
ett dieseldrivet elverk funnits
i ett särskilt hus nere vid
hamnen. Men dels är det
ganska dyrt att hålla igång
det för alla behov som nume-
ra finns på ön med elektro-
nik, mätutrustning, radar,
och inte minst tvättmaskin,
kyl, frys och andra hushålls-
apparater för två familjer.
Och dels är det inte helt lyc-
kat att ha ett dieseldrivet
kraftverk på en ö där man
mäter luftföroreningar.

- Vid nordostliga vindar
kan avgaserna från kraftver-
ket faktiskt påverka mätvär-
dena, berättar Gunnar Hjert-
strand. Att dra en elkabel än-
da ut till Svenska Högarna
skulle kosta uppemot 25 mil-
joner kronor. Det är därför
Stockholms läns landsting
tillsammans med Skärgårds-
stiftelsen, Chalmers och Vat-
tenfall planerar att bygga ett
vindkraftverk på ön.

Det blir naturligtvis ..en
stor förändring. Inte minst
för att vindkraftverket blir
högre än fyren. Hela öns
profil, oförändrad i över ett
sekel, kommer att påverkas
dramatiskt. Men familjerna
på ön ser fram emot att få en
tryggad elförsörjning och an-
ser att vindkraftverket är en
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mycket bättre lösning än det
nästan ständigt brummande
dieselkraftverket. Och öbor-
na lär inte behöva oroa sig
över att det inte ska blåsa till-
räckligt.

Att bo, arbeta och leva på
Svenska Högarna innebär
naturligtvis att leva nära väd-
rets alla skiftningar och med
havet ständigt omkring sig.
För Britten och Gunnar
Hjertstrand har detta varit
deras liv sedan mitten av
1970-talet.

- Vi läste en artikel om
den legendariske. fyrvaktaren
här ute, Rune Oberg. Arti-
keln hade rubriken "Sveriges
ensammaste man". Trots
detta blev både Britten, som
då var förskollärare, och
Gunnar, som vikarierade
som slöjdlärare, lockade. De
var båda bosatta i Stockholm.

SNART
FÅR
FYREN
SÄLLSKAP
Detta var under gröna vå-
gen-epoken och fler än de
båda längtade efter en annan
livsform. För många blev
gröna vågen ett tillfälligt
äventyr på några år, men så
skulle det inte bli för Gunnar
och Britten. Gunnar sökte
jobb på Svenska Högarna
och fick hoppa in som vikarie
i fyrvaktar- och väderrappor-
terandet.

1976 dog Rune Öberg,
han begravdes på Storön,
och då ringde SMHI och bad
oss bemanna Svenska Högar-
na, berättar Gunnar Hjert-
strand. Sedan dess har de bli-
vit ö-gruppen trogen.

D et finns många fördelar
med att bo och arbeta

så här, men visst längtar vi in
till land ibland, säger Britten
Hjertstrand.

- Det blir en ständig varia-
tion av arbetsuppgifter. Men
visst kan det vara tungt att en
iskall och stormig december-
natt gå ut för att läsa av tem-
peratur- och barometervär-
den och vindstyrka och sedan
rapportera in, till SMHI i
Norrköping. A andra sidan
finns den ständiga närheten
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Snart får fyren sällskap av ett vindkraftverk, som ska trygga öns elförsörjning.

till naturen och havet, tänk
bara på ljuset och glädjen
när våren kommer till ytter-
skärgården.

Ensamheten upplever ingen
av dem som påfrestande.

- Våra föräldrar kommer

på besök ibland. Och under
sommarperioden åker vi
ibland till Stavsnäs och häm-
tar upp vänner och bekanta
som kommer på besök.
Svenska Högarnas läge som
utpost gör ju att besöket inte

bara blir på några timmar
utan ofta sträcker sig över
dagar.

Under vintern blir det mer
isolerat. Innan isarna even-
tuellt lägger sig gör de bo-
fasta på Svenska Högarna en



rejäl bunkertur till fastlandet
och fyller frys och skafferi
med stapelvaror och mat som
räcker i åtskilliga månader.
Isen kan omöjliggöra alla
båttransporter till och från
Svenska Högarna. Det som

då återstår är helikopter. De
bofasta som bor långtifrån
Waxholmsbolagets rutter får
nämligen åka helikopter in
till stan för 38 kronor enkel
resa - landstinget subventio-
nerar. Men vid dessa turer

måste bagaget vara minimalt
så det gäller att ha rejäla för-
råd över vintern.

Vi klättrar upp i fyren.
Den är konstruerad av över-
ingenjören Gustav von Hei-
denstam, far till författaren

Verner von Heidenstam. Fy-
ren är 19 meter hög och tän-
des första gången l no-
vember 1874. Det sinnrika
linssystemet finns bevarat i så
gott som ursprungligt skick.
En enda glödlampa på 40
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Watt, samma som vid soff-
bordet hemma, är det som ly-
ser upp i fyrtornet och som
skapar den fyrkaraktär som i
bra väder syns 15 sjömil
(nästan 30 km) från Svenska
Högarna! Fyren på Svenska
Högarna var från början fo-
togendriven men sedan ett
par år drivs den av solceller.

Många av byggnadsdetal-
jerna från 1800-talet finns
bevarade men fyren rostar
och börjar bli i dåligt skick.
En gammal tectylbehandling
sitter fläckvis kvar och skulle
behöva blästras bort. Fyren
är i stort behov av ommål-
ning.

Det har under hela året va-
rit strid om fyren på Svenska
Högarna. Sjöfartsverket an-
ser att fyren spelat ut sin roll
i den moderna sjöfarten och
att det blir för dyrt att under-
hålla fyrens järnkonstruk-
tion. De vill släcka fyren och
låta riva den. Verket anser
att ljuset i den telemast som
skall resas på Svenska Högar-
na räcker för navigationsbe-
hovet. Mot detta har en lång
rad båtorganisationer och
Skärgårdsstiftelsen proteste-
rat. Aven om de stora lastfar-
tygen ute till havs inte längre
är i behov av fyren behöver
fiske- och fritidsbåtar fortfa-
rande den för positionsbe-
dömningar, skrev Skärgårds-
stiftelsens direktör Berndt
Festin i vintras i ett upprop
som manade till namninsam-
ling för att bevara fyren. Och
dessutom är fyren ett omist-
ligt inslag i skärgårdens kul-
turarv, ansåg Skärgårdsstif-
telsen.

Nu har Riksantikvarie-
ämbetet tagit ställning

för att bevara fyren på Sven-
ska Högarna som byggnads-
minnesmärke. Det mesta ty-
der därmed på att fyren kom-
mer att få stå kvar.

Uppifrån plattformen utan-
för fyrens linsapparat har
man en bedövande vacker ut-
sikt över det 30-tal öar och
skär som Svenska Högarna
består av . Runt om oss har vi
Östersjön, ett brackvatten-
hav, ett innanhav redan allt-
för påverkat av alla de
läckande jordbruksmarker,
föroreningar, kemikalier och
avloppsrör som mynnar i ha-
vet. Och till detta alla de dif-
fusa utsläpp från miljontals
avgasrör, skorstenar till
kraftverk och oljepannor och
andra utsläppskällor inne på
fastlandet och nere i Europa.
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En del av detta, partiklar och
kemiska föreningar, landar
även på denna grönskande
klippa i havet.

I skymningen lämnar vi
Svenska Högarna bakom oss
i kölvattnet. Vi går söderut,
mot havet och Sandhamns-
hållet. Vid en kraftig styr-
bordsgir gungar båten till
och -blir plötsligt omöjlig att
styra. Vi stannar motorn och
båten vaggar sakta i dy-
ningen. Ett stålfäste till styr-
ningen har gått av.

M edan jag ligger nere i
den lilla båtens oljiga

motorrum och gör en provi-
sorisk lagning hör jag hur fo-
tografen Jeppe pratar med
Britten Hjertstrand på VHF-
telefonen. Hon ser oss på ra-
darn, berättar hon, och Jep-
pe lovar att höra av sig om vi
inte kan reparera styrningen.

En stund senare är styrka-
beln tillfälligt fastsatt och vi
fortsätter in mot fastlandet.
Vi ringer upp Britten Hjert-
strand, som fortfarnde sitter
i det mörka radarrummet,
och berättar att vi är OK. Det
känns tryggt för oss sjöfaran-
de att veta att det finns män-
niskor med vakande ögon
och hjälpande händer på
denna utpost i havet. O

DEN TYSKA SMOGENS VÄG
Vintern 1987 blev det en

mycket besvärlig smog-
period i NordtyskIand som
ledde till bl a tillfälliga för-
bud mot privatbilism och in-
skränkningar i driften för vis-
sa industrier och kraftverk.
Ett omslag i väderleken ledde
till att den mycket kraftigt
förorenade luften i stället
kom att röra sig norrut. Med
hjälp av de mätstationer som
finns på olika håll i Sverige
gick det sedan att, praktiskt
taget timme för timme, följa
den förorenade luftens väg
upp över Sverige.

På Svenska Högarna upp-
mättes cirka 100 mikrogram
svaveldioxid som det högsta
medelvärdet per timme.
Vackra dagar som den då vi
besöker Svenska Högarna
uppmäts bara ett fåtal, kan-

ske 3 - 5 mikrogram svavel-
dioxid per timme. Svavel-
dioxid är, som de flesta sä-
kert redan vet, en av de för-
oreningar som mest bidrar
till försurningen. Samman-
lagt släpps det ut mer än 30
miljoner ton svavel varje år i
Europa. Svavel finns natur-
ligt i allt levande, i växter och
djur, och alltså även i kol och
olja, som ju inte är annat än
årmiljoners avlagringar av
multnade växtdelar och djur.
Men med den snabba för-
bränningen av fossila bräns-
len som pågår vräks svavel ut
i naturen i en takt som miljön
inte klarar.

Över 90 procent av nedfal-
let av det svavel som sker i
Sverige kommer från andra
länders fossila bränslen.

En annan förorening som

mäts på Svenska Högarna är
kväveoxider. Dessa bildas vid
all sorts förbränning oftast
genom att kvävgas i förbrän-
ningsluft reagerar med syr-
gas. Vanlig luft består till cir-
ka 78 procent av just kvävgas
och till 21 procent av syre.
Kväveoxiderna förvandlas i
luften till salpetersyra som
också är en bidragande fak-
tor bakom försurnings-
skadorna. Nedfallet av kväve
bidrar också till att på ett
onaturligt sätt göda mark
och vatten. Det är inte minst
nedfall från lufttransporte-
rat kväve som bidrar till alg-
blomningar, övergödning och
syrebristen på Ostersjöns
och Västerhavets bottnar. D


