
Personalen har dra-
gits in från Sydost-
brotten. Men instru-
menten måste då och
då ses över.
På plattan står här en-
samme fyringenjören
Veine A rno och vinkar
åt sina inflygande
kamrater.
TEXT: JAN SUNDFELDT
FOTO: GUNNAR WALLIN

Mitt ute i öppna havet
mellan Sverige och
Finland finns nu-

mera gott om tomma lä-
genhter. Vad sägs om denna
som helt saknar fasta hyres-
gäster: Modern g:a med rym-
ligt kök, matrum och var-
dagsrum, två separata toalet-
ter, badrum och hobbyrum.
Dessutom i högsta grad vid-
sträckt havsutsikt från lan-
terninbalkong 34 m över vat-
tenytan.

Orsaken till att inga män-
niskor bor här till vardags, är
det något ödsliga läget, om-
kring fyra landmil ut från
kusten. Vid klart väder syns
rökarna från Holmsund och
Obbola.

Det här är Sydostbrottens
kasunfyr som varnar för far-
liga brott före passagen av
Kvarken. Den står fastgjuten
på berget på åtta meters djup
och har alltid tidigare be-
mannats av människor. Pre-

cis som det gamla fyrskeppet,
som låg ungefär på samma
plats och som drogs in 1963
några månader efter det att
ljuset tänts på kasunfyren.

Men sen december 1980
finns det inte längre stadig-
varande människor kvar ute
vid Sydostbrotten. Då flytta-
de fyrmästare Alvar Bränd-
ström och hans ställföreträ-
dare Tomas Engberg iland
för gott. Det var det definiti-
va slutet på en epok. För
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några svenska bemannade
fyrskepp finns inte längre
kvar. Inte heller finns det
några bemannade fyrka-
suner i deras ställe. Västra
Banken, Grundkallen, Svens-
ka Björn, Almagrundet,
Ölands södra grund och allt
vad de heter är numera utan
folk. Människorna har er-
satts av robotar till fyr- ,
vaktare. Robotar som tänder
och släcker, startar mistsig-
naler och automatiskt via ra-

diolänk lämnar upgifter om
temperatur, vindriktning,
vindstyrka och vattenstånd.

Men ibland kan informa-
tioner nå sjöfartsverket om
att något är på tok ute på
havet. En av de tre diesel-
maskinerna på Sydostbrotten
har kanske fått ett läckage.

Då rycker fyringenjörerna
från sjöfartsverkets elverk-
stad i Umeå ut. Med helikop-
ter som landsätter dem högst
uppe på fyrplattan, varifrån

det går att lyfta upp en lucka
och söka sig in i tornet och
bostäderna längre ner mot
kasunbasen. Men inte bara
vid fel får Sydostbrotten såna
besök. Fyren ska ha service-
genomgång åtminstone var
sjätte vecka och då bor man
över. När ~ kom på besök
och övernattning en vinter-
måndag skulle Veine Arno,
Roland Boström och Erland
Larsson stanna hela veckan
ut.

Vad är nu vinsten med att
dra bort människorna från
dessa utposter? Naturligtvis
att kunna dra ner på löne-
konton.

Men nackdelen är att
paren mänskligt iakttagande
ögon nu försvunnit från ha-
ven. Vad bryr sig väl de in-
strument som ersatt den le-
vande fyrvaktaren om ifall
en nöjesseglare i nöd händel-
sevis skulle vinka på hjälp
nån distansminut från fyren?
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