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Dalorn har sna
Sammanlagt finns"'ca",6~ stora fyrar utmed
Sveriges kuster. En gång i tiden var samtliga
bemannade men med modern teknik har förhållandena förändrats betydligt. Den ensamme fyrvaktaren som spanar ut över havet är snart ett minne blott, ersatt aven
dataterminal. Dataterminalen finns för övrigt
redan vid sjöfartsverket i Norrköping och
den sköts aven person. Ännu finns tolv fyrar
med ett 60-tal fyrvaktare kvar. En av fyrarna
på ostkusten är Söderarm, där sju personer
arbetar idag.
Holmögadd, Sydostbrotten, Grundkallen, Understen, Örskär,
Söderarm, Olands södra udde, Hanö, Falsterborev , Kullen,
Måseskär, Nidingen ... Det låter som en sjörapport på radio
men i det här fallet är det fråga om de tolv fyrar som alltjämt är
bemannade utmed de svenska kusterna.
Under våren har fyren vid Måseskär uppmärksammats
i
massmedia - en av de fyrar som ska läggas ner under året. På
fyren vid Söderarm vid farleden utanför Norrtälje och Kapellskär ska, om planerna följs, viss personal finnas kvar för sjöräddning i fortsättningen.
Man kan bara nå Söderarm sjövägen. Från Räfsnäs på
Gräddö tar det en dryg halvtimme en dag som denna, då mistlurarna tjuter, tjockan lagt sig som tät vadd och majregnet
strilar.

Fyr sedan 1839
Söderarm är en s k angöringsfyr och har gamla anor. Ursprungligen låg här ett sjömärke och sedan 1839 har en fyr
funnits. Fram till 1967 var även lotsar stationerade på fyrön.
Idag är det fråga om att eventuellt dra in också fyrpersonalen
eller att reducera den från sju till fem personer. Planer finns på
att förstärka platsen sommartid med värnpliktiga.
- Inom facket menar vi att sjöfartsverkets personal inte får
komma i kläm. Vi behöver resursförstärkning. Blir vi bara fem
personer kvar här kan vi inte jobba, framhåller fyrmästare Evert
Ahlberg . Vi har redan nu mycket övertid eftersom vi går i skift
dygnet om.
I princip arbetar de sju anställda. fyra åt gången i 28 dagar
utan att kunna lämna ön. Därefter har man nio fridygn. Oftast
tas några dagars semester ut i anslutning till fridagarna så att
man kan vara i land 14 dagar i sträck och umgås med familjen.

Mycket övertid
- Ja, vi har mycket övertid i samband med fyrtillsynen,
nickar kollegan Ola Eriksson som är biträdande fyrmästare.
Fyrtillsynen gäller småfyrarna i farleden utanför Söderarrn.
När någon åker ut och kontrollerar dem tar detta en dag och
den som haft t ex nattpass mellan 00.00 och 8.00 måste - trots
sina gjorda åtta arbetstimmar - rycka in.
Arbetet på Söderarm innebär ständig sjöövervakning, sjöräddning och skötsel av fyrarna. Var tredje timme hela dygnet
görs väderobservationer åt SMHI (Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut). Till jobbet hör också att göra underhålls16

Ilagil överalll
arbeten.
När ST-mannen besöker platsen är
Kalle, Karl-Evert Lind, i tjänst. Hans
skift går mellan 8.00 och 16.00, vilket
innebär att han hela tiden håller sig i "huvudbyggnaden". Arbetsrummet vetter ut
mot Söderarmsleden och här håller han
optisk utkik med kikare. Via en instrumentpanel
. fjärrkontrolleras
fyrarna
Svenska Björn, Simpnäsklubb och Tjärven som blinkar ur diset i fjärran. Och så
förstås Söderarms fyr.
. Vidare lämnar Kalle väderuppgifter på
VHF-radio åt nyttotrafiken, dvs rnilitär-,
bogser- och fiskebåtar, fårjor o d.
På PR-radio sänds väder- och vindrapport fem minuter 'före varje timslag och
rapporterna går till de småbåtar som har
privatradiosändare.
Via denna radio
kommer sjöräddningsmeddelandena.
Enligt Evert Ahlbergs beräkningar var antalet inkommande samtal 791 under 1977
och av dem gällde 58 sjöräddning och de
övriga förebyggande sjöräddning, dvs
meddelanden till anhöriga per telefon.
Fem, sex rena sjöräddningsutryckningar
per år blir det för fyrpersonalens del.
Blir inte ett sådant här arbete enahanda? Känner man sig inte isolerad?

Allmänheten ringer
- Nej, påstår både Evert och Ola. Vi
har mycket kontakter med allmänheten.
Oroliga småbåtsägare ringer ofta till oss
och hör sig för om vädret, om t ex vinden
har ökat. En del ringer t o m med jämna
mellanrum. De får faktiskt fårskare väderrapporter härifrån än om de sätter på
den vanliga radion. Kl 13 först läser man
där upp den rapport som skickats från
t ex Söderarm kl 10.00.
- Men det förstås, förutsättningen för
att gilla ett jobb som det här är kanske att
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Högst uppe i fyren,
som är drygt 21 meter hög, finns den
här väldiga linsen. I
den sitter en 1 000wattslampa som
motsvarar 960 000
candela (=ungefär
kronljus). Var 20e
minut kommer en
blinkning och efter
ett långt uppehåll
tre blinkningar i
snabb följd. Lysvidden i klart väder är
en sjömil (= 1 852
meter).

- Förutsättningen
för att gilla ett jobb
som det här är kanske att man gillar
friluftsliv, säger Ola
Eriksson som hyr
fiskevatten som
han utnyttjar under
fritiden.

. Apropå ralionaliseringseländel:

- Man känner sig som
en "sopa"!
- Man känner sig som en "sopa" utan värde p g a rationaliseringseländet. Det är tråkigt. Allting har också blivit så tekniskt. Sjöfartsverket vill
bli av med oss som sköter fyrarna och automatisera de tolv bemannade
som alltjämt finns kvar.
Ola Eriksson låter bitter när hän sammanfattar sin situation med de här orden.
Istället för att lägga ner verksamheten
och dra in personal borde sjöfartsverket
arbeta som sjöräddningen, tullen och polisen gör. Där samlar man statistik på
t ex sjöräddningsutryckningar och liknande för att motivera sin existens. Sjöfarts-

verket tycks däremot gå in för att påvisa
motsatsen och kunna reducera sin fyrpersonal.
- Sjöfartsverket
kunde ha anpassat
rationaliseringen till den naturliga avgången, påpekar Ola.
Han får medhåll av Evert Ahlberg , ordförande i Fyrpersonalens förening inom
avd 217 ST-Sjöfart. Denne framhåller att
fyrpersonalen dock inte blir friställd utan
omplacerad till elverkstäder e d.

Gammal fråga
Avbemanningen är en gammal fråga.
Redan 1959 tillsattes en arbetsgrupp som
skulle utreda förutsättningarna
för att
automatisera och fjärrkontrollera sjösäkerheten. Följande år föreslogs att de
svenska fyrarna skulle automatiseras och
avbemannas och under 60- och 70-talen
har den nämnda utredningens arbete varit
grund för rationaliseringen inom fyrväsendet.
Beträffande övriga myndigheters reak- ••• 18'
tion på detta första. utredningsförslag ",
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Snart tar datorn ...
Forts från sid 17
man tycker om friluftsliv, medger Ola.
Själv arrenderar jag fiskevatten och fiskar och jagar på fritiden.

Går ofta i arv
Inte sällan går det här arbetet "i arv".
Både Kalle och Ola är uppvuxna i skärgården - Kalles far var förresten fyrmästare på Söderarm - medan Evert kommer från Gotland. Helst ska man ha praktisk erfarenhet från sjön om man vill ar18

beta på en fyr, skepparexamen eller utbildning från sjöfartsverket.
Evert och Ola har tidigare arbetat på
andra fyrar men för Kalle är detta den
första. Han började här 1966, Ola tio år
tidigare.
- Jag kom hit [ör fem år sedan efter
att ha varit åtta år på sjöfartsverkets elverkstad i Stockholm. Sedan stod jag inte
ut längre, kommenterar Evert. Det är ett
sådant här jobb jag trivs med.
•

