-" --Palle Söderman
på Sjöfartsverket
Norrköping
berättar:

i~ -- -Plsket,

I
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nog med mina väderobservationer,
säger SMHI-medarbetaren

Trettio kompressorer

Pettersson

Ur Sjöfartsverkets
egen synpunkt är
den minskade bemanningen
en helt naturlig följd av den .pågående
helautomatiseringen - vi har varken råd eller anledning att själva hålla den kvar. Avvecklingen har dock skett mjukt och successivt i sarnhand
med pensioneringar
eller motsvarande, och på flera håll utmed
kusten är bemanningen
dessutom bibehållen genom samgående mellan myndigheter med skilda intressen
att bevaka,
t ex mellan Sjöfartsverket,
Domänverket,
Naturvårdsverket,
SMHI, Rikspolisstyrelsen och Försvaret. Ett sådant exempel är
_.--ootslarSanddiiöl11lIr..-----------==-

sysslande

Evald

lite kaxigt om sin månghustru på väderstationen

ÖlandS"-Norra

Udde. Var tredje tim-

me dygnet runt går han ut och observerar.

o

Men, visst är många förvånade över att vi
i Sverige har råd att delvis "skrota" vår
utkik mot kusten °i dessa tider när båttrafiken intensifieras
alltmer, inte minst
fritidsbåtarna
och sjöräddningens
roll
diskuteras intensivt, båtradion
och kommunikationerna
byggs ut, oljeberedska.pen utreds och debatteras - och sysselsättningsutredningen
hänvisar alltfler till
tjänster inom "den offentliga sektorn".

det fär Gun sköta, jag har

Och om-jag inte gör det

blir jag lite vrång hela dagen, säger
han, man är liksom inprogramme-

~

rad på den livsrytmen.
Vid sidan om sköter han dessutom
bl a kvicksilverobservationer
åt geologiska
i Stockholrn
jondels

-

det handlar

på KTH
om mil-

gram per m3 luft. En intres-

sant långtidsforskning
föroreningarna
Jag har ett verkligt
bra arbete, säger
Evald Pettersson pd ölands NOTTa Udde.
Gdr upp var tredje timme dygnet runt och
gör väderobservationer
tör SMHI,
men
har även viss tmsyn till fyren här ute,
Långe Erik .

i luften

institutionen

med vindarna.

om varifrån

kommer

farande

Men det finns även

annan luft vid den gamla fyren
långe

Erik

o

••

Tryckluften på
Vi möter honom på den knastrande gång.
en upp mot fyrplatsen och de tre fyrvaktarbostäderna.
Två av dem är obebodda.
Han är ensam kvar på Ölands Norra
Udde med sin familj och sin katt, Evald
Pettersson.
- Men jag stortrivs! Egentligen är jag
ju anställd av SMHI för att ge väderrapport var tredje timme, men jag ser till
fyren också. För väderrapporten
ringer

dom upp mej från F12 i Kalmar exakt
var tredje timme och får min "obs".

Hela världen

samtidigt

Observationen består av flera olika delar.
Först granskar jag den samlade molnig.
heten. Där anges dels molnbasens höjd
och dels mängden moln, som mäts i åttondelar. Sedan är det vindriktningen,
som avläses med instrument. Vindhastig-

En avgörande egenskap hos kompressorerna för Sjöfartsverkets del är
pdlitlighet - den
tryckluttdrivna
mistluren startas
nämligen helautomatiskt på impuls
trdn dimdetektor.
o

Palle Söderman på Sjöfartsverket
i NOTTköping framfär centralmonitorn,
den dataanläggning som töre år 1981 styr samtliga
svenska utsjöfyrar,
ti!!sammans
ett femtiotal, via telenätet.

--="MeIiäe'fi"il"var
enparen'les:rran"=Srofartsverket i Norrköping sköts numera en
växande del av landets fyrar helautomatiskt. Endast
sex manuellt
bemannade
stationer finns kvar, men de ansluts före
år 1981 till vår centralrnonitor
- en dataanläggning, som är så fiffig att den automatiskt ringer upp varje fyr var fjärde
timme dygnet runt och "kollar läget" om något är fel ger fyren själv larm. Centralmonitorn
har dessutom kontakt med
alla Decca-stationer,
hjälpmedel
för sjönavigationen.
På våra fyrar ute i landet finns idag för
mistsignalering
ett trettiotal kompressorer placerade,
samtliga av Atlas Copco
fabrikat. Starten av dem sker likaså helautomatiskt
(från dimdetektorer)
eller
härifrån via telenätet,

o

Med tryckluft frdn en KE2-kompressOTfrdn Atlas Oopco tjuter
mistluren vid Olands Norra Udde,
liksom vid andra svenska fyrar.
Det kan pågd timmar och dygn i
sträck vid ihdllande dimma. Den
andra kompressorn är i reserv en generell princip på fyrarna.
För ev strömavbrott finns batterier, ovan t v, och dieseldrivna
reserveIverk, av vilka ett skymtar
i bakgrunden t h.
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Här ute ligger den, fyren Ldnge Erik, pd en egen liten
skick har de'!' förklarats som byggnadsminnesmärke.

ö vid t':Hands nordspets. Med byggnadsdret

1845 och ännu

mycket

gott

Olands Norra Udde
heten registreras likaså med instrument.
Sikten får jag bedöma själv som man säger, okulärt. Väderleken,
eller som det
numera kort och gott heter, vädret, avser
tillståndet
under
observationsterminen,
d v s tio minuter
före varje klockslag,
och anges med siffror från 00 till 99. Det
täcker alla varianter även ifråga om intensitet - lätt nederbörd med åska heter
exempelvis 95.
Över hela världen gör man fyra väderobservationer
samtidigt varje dygn, vilka
.är våra huvudobservationer
(kl 01, 07, 13
och 19). De mellanliggande
är s k mellanobservationer .

peraturen
ser han på en elegant kvicksilvertermometer,
graderad
i Celsiusgrader. En annan intressant term är relati·va
fuktigheten
i luften, vilken gör att han
kan bedöma
en annalkande
daggpunkt
och risken för dimma en viktig sak
för bl a flyget och sjöfarten.
Vi vankar utmed gången ner mot vattnet.
I en kur intill bryggan avläser Evald vattenståndet, vilket även rapporteras liksom
vattnets temperatur,
det senare tre gånger i veckan.

.Daggpunkt ger dimma
Vidare avläser Evald Pettersson naturligtvis lufttrycket,
uttryckt i millibar. Tern-

J

rerna ingår där bl a ett par dieseldrivna
reservelverk,
en ansenlig
mängd batterier för nöddrift
samt utrustning
för
kommunikation
till och från Sjofartsverket i Norrköping
och med fyren Kungsgrundet nordväst
om Långe Erik. Var
sjätte vecka kommer Sjöfartsverkets
personal hit med helikopter
för översyn och
förebyggande
underhåll av maskiner och
utrustning.
Ute på gården brummar brandbilen
från
Böda förbi. Brinner
det? Oh nej, den
har just avlämnat sina 30 m3 vatten till
fyrvaktarboställets
tank man saknar
nämligen brunn här, trots att här finns
vatten så långt man kan se ...

Med fisket kan vi dryga ut kostMlZet en
smula, berättar Gun och Evald Pettersson
vid fyrplatsen t':HandsNorra Udde.

Kompressorer

Här under plastskyddet finns den - mätningsutrustningen
för· ev kvicksilverförekomst i _
uteluften.
Vi utvärderar
konsekventa vindar, temperaturer, luftfuktighet
och några andra parametrar, och vissa tendenser skymtar redan nu. Mätnoggrannheten är i miljarddels gram per m3 luft. Mätfiltret
genompumpas med ca 50 I luft per
timme. Mätperioden är 5 dr och pro;ektledare Ake Henriques pd KTH i Stockholm.

för mistluren

Men - det var ju tryckluften
vi skulle
ägna oss åt. Den finns representerad
i
maskinhallen
i form av två skinan:de KE.
kompressorer,
installerade
för mer' än 10
år sedan. Tryckluften
används till mistluren som tidvis får gå timmar eller dygn
i sträck. Luren startas automatiskt aven
dimdetektor,
och impuls går till Norr.
köping att kompressorerna
startat. Allt
sker automatiskt.
Maskinhallen
är en tillbyggnad
i närheten av fyrtornet, och förutom kornpresso-

Utsikten frdn fyrtornets
topp ca 32 m över
vattenytan
är fascinerande. Prismarotorn
är lagrad pd ett glidlager av 200 kg kvicksilver( !) och etoiirmedetrosterna för fyrens
"fönster"
behövs garanterat
inte under
sommaren - puuh!

