Otosmoln över Stora Karlsö
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Ön ~öde·
när

fyren

står tom
=..Iurskall det gå för Stora
Kar lso? Den frågan är
aktuell sedan sjöfartsverket beslutat .att öns fyr i samband
med automatisering skall avbemannas den l oktober i, år.
" Följden av ·detta blir att Stora
·Karlsö, Sveriges äldsta natur·skyddade område, i .fortsätt·ningen ' lämnas öde under två
tredjedelar av året.'
Länsstyrelsen i Visby arbetar
intensivt på att nå framtill en
lösning enligt vilken ön skulle
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ning av samma modell som på
Gotska Sandön. Där återanställdes den efter automatiseringen
ledigblivna
fyrpersonalen
av
domänverket. Men för Stora
Karlsos del ligger ett speciellt
problem i förhållandet att ön
är privatägd till skillnad från
nationalparken Gotska Sandön.
Naturskyddare.
sjöräddare,
kustbevakning,
meteorologer,
militär .ar alla eniga om' nödvändigheten av att Stora Karlsö
även i fortsättningen skall få
bevakning ä'ret om.
Häromdagen anordnade länsstyrelsen i Visby ett möte med
. representanter för alla myndigheter som har intresse av Stora
Karlsö. Det visade sig att samtliga ville att' året-runt-bevakningen skulle bibehållas men att
ingen var redo att före egen del
stå. för kostnaderna.
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När fyren blir automat'
lämnas ön vind för våg
Från Dagens Nyheters

utsände medarbetare
STORA-KARLSÖ

i juli

Det luktar stekt fläsk inneiden sQlida fYrb.orgen -på Stora
Karlsö, belägen på en.kalkplatå-rakt
över-ett av de' nära 50 meter höga fågelbergen som stupar lodrätt,~t'httvet.Men
snart
är det slut med-såna dofter" ty den 1 oktoberdms all. bemanning in från fyren. Det-betyderatt
Stora KarlSö :"iforts.ätt.
ningen, bokstavligt och bildligt talat- lämnas ,vind .för: våg under två trediedelar av året.

·UTSIKTER
för- sjödistrikt

Detta har väckt stor oro bland
alla naturvänner. Man fruktar att
ön kan bli utsatt för ovälkomna
besök med de risker i form av
nedskräpning, skogsbrand eller
tjuvskytte detta kan föra med sig.
Också militären, sjöräddningen,
väderlekstjänsten och kustbevakningen är angelägna om att Stora
Karlsö inte överges.
Län&sty.relsenpå Gotland sätter
till alla klutar för att försöka finna en lösning" men uppgiften är
inte lätt. 'Häromdagen sammankalhide man representanter för alla berörda myndigheter till ett möte på 'ön. Det visade sig att samtliga ville ha, fortsatt bevakning året
otn 'men .att ingen var beredd att
betala vad det kostade.

.•. Automatiseras
Anledningen till att bemanningen avskaffas är att Stora Karlsö
fyr håller på att automatiseras.
Det har gjorts möjligt genom att
en elkabel dragits ut från gotländska fastlandet. Kabeln hal'
just nått fram till fyren och slingrar sig', som en tjock svart orm
över platån tvärs över de mot varandra sluttande
cementplattor
som fyrpersoria!en tidigare samlade regnvatten 1. Denna dricksvattenanordning är nu förstörd.
I samband' med automatiseringen skrotas den, "gamla fyrlyktan
och det i Frankrike' tillverkade
linshuset, en snart hundraårig
men i och föl' sig utmärkt väl fun-.
gerande konstruktion av gjutjärn
och' grönskift3nde glasprismor.
Den sattes in' när tornet byggdes
1887. D.en_nya modernare Lattieel
jen ligger redan, och väntar i ett
par pappkartonger, och allt på
fY1J>latsen
andas 'uppbrott och förändring.
Oron för vad' som skall, hända
när Stora Karlsö blir av med sin
permanenta befolkning gäller givetvis främst naturvården. Ön är
Sveriges äldsta naturskyddade område Och sedan 1970 också förklarat 'söm naturreservat i formell
mening; I'över 90 år har alla dess
märkligheter i fråga om blommor
och träd, djur och fåglar, geologi
och fornminnen skyddats .från
skadegdrelse genom särskilda bestämmelser som har gällt och ännu gäller för besökare.

* Orkideiingar
Dess raukar, klyftor och grottor,
bronsåldersrösen och orkideängar
liar förvandlats omsorgsfullt, och
på. hyllorna i de lodräta fågelbergen har tiotusentals sillgrisslor och
tordmular fått häcka utan att storas av någon.'Ingenstans längs Östersjöns kuster 'finns det motsva. righet till detta monumentala
lanc;1skap,utom. givetvis på det
närbelägna Lilla Karlsö, som csedan 1954 ägs av Svenska naturskyddsföreningen. ~
,
Automatiseringen av fyren är
ett led i Sjöfartsverkets ambition
att följa riksdagens trafikpolitiska
beslut år 1963. Enligt detta skall
alla ämbetsverk som sysslar med
trafik sjiilva bära sina kostnader.
Det är samma beslut som dikterar
statens ~ järnvägars
rationaliser(ng~litik, och d konsekvens därmed måste de 'företagsekOnomiska
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synpunkterna
väga
tyngre'" än" frän, den 1 maj till den 1 septemandra hänsyn,
ber. Under den tiden, tas cirka
Redan nu har flera försök gjorts
'16'000 turister' om 'hand. Dessa
för att försök:i förmå, sjöfartsverguidas' längs'; speciella 'stigar och-'
ket att ändra sitt beslut, men det
har tillgång till såväl' restaurang
har inte lyckats. Verket-har' för-sam' i vissa fall inkvartering; bolaresten för egen del begärt extra' angets eget fartyg'svarar
för transslag för fortsatt
bemanning, av
porterna till och från Klintehamn.
Stora Karlsö fyr, men det avslogs
Men under resten av året har
av regeringen den, 15 maj i år.
Karlsöklubben
inte' möjlighet att
hålla personal på ön.
Visserligen 'sköter öns ägare I Bara vetskapen om att det året
det ideella
aktiebolaget
Karlsö
lom funnits fyrfolk på Stora Karlsö
jaktoch
djurskyddsförening,
har hindrat ovälkomna besök. På
grundat 1880 och vanligen kallat'
det obemannade Lilla Karlsö har
Karlsöklubben
bevakningen
det däremot många gånger förekornmit inbrott, vandalisering och
'tjuvjakt.
Där finns endast tre
, byggnader mot cirka ~ på Stora
Karlsö, Inklusive museet med dess '
vetenskapliga
samlingar. Då har'
ändå, inte' fyranläggningen och, de
'militära
installationerna
på ön
.räknats, '

* GotSk",~S",ndiin
K~lsök:iubben har i en skrivelse
till myndigheterna
pekat på' den
..felbedömning 'som 'från statens sida ,tidigare
gjorts
beträffande,
Gotska Sandön. Dess fyr automatiserades och avbemannades i slutet
av 1960-talet.Men'
redan från
början stod det klart att ön inte
skulle klara sig utan vård' och bevakning, .och följden blev att de
tre -tidigare- fyrvaktarnaåteranställdes ,av domänverket som: tillsyningsmän.
Det är 'en lösning
det' slaget
som länsstyrelsen på Gotland hoppas kunna nå fram, Ull då det gäller Stora Karlsö. Tanken är att ett
antal institutioner, och myndighe-s
ter tillsammans skulle satsa ett år-'
ligt belopp stort nog att avlöna en
permanent bemanning. Rolf Jacobson, den tjänsteman som, har speciellt uppdrag att utreda
Stora
Karlsö-frågan
på länsstyrelsen
i
Visby, berättar att man fått underhandsbesked
om att flera av
dessa instanser är villiga att bidra.
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Bland de 'intresserade är militären, sjöfartsverket
och Sveriges
meteorologiska
och hydrologiska
institut (SMHl). Men de sammanlagda buden är ännu inte tillräck, liga, och' en särskild svårighet' ligger i att Stora Karlsö- ägS av ett
privat
bolag till skillnad
från
Gotska Sandön, som är national-
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park. Dessutom måste hela
departement
komma överens
en eventuell gemensam insats
Stora Karlsö, och ett sådant
hållande torde inte underlätta
handlingarna.

fyra
om
för
förför-

* J",kt"""rtl4e
'Att skyddet av ön är en nationell angelägenhet råder det dock
enighet om, '
Den privatperson som 1880 tog
initiativet
för att säkra
Stora
Karlsös naturtillgångar var godsägaren Willy Wöhler i Klintehamn.
På den tiden fanns det ännu inte något som hette naturreservat,
men genom att förvandla ön till
jaktområde avsett för aktieägarna
i det nybildade Karlsöbolaget gick
det att införa stora -reglertngar till
skydd för djurlivet.' Bolaget inköpte undan för undan de 64 beteslotter för får som ön var indelad i; och när detta var klart för'bjöds såväl fårbete som skytte 'av
fågel och harar, utom för aktieägarna för vilka den, årliga, jakten
fungerade som ett slags morot.

• Rolf

'!aco1!solt, expert -på
Stora Karlsö

Antalet 'turister'
som alla
måste betala för att få komma i
land har kraftigt ökat under
årens lopp. Det gör att naturreservatet Stora Karlsö går ihop ekonomiskt.
Stadgarna
föreskriver
emellertid att någon vinst aldrig
får 'utb~talas till aktieägarna; det
överskott som f n föreligger skall
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användas till inköpet av ett nytt
fläsk luktar
det
, och stek
passagerarfartyg.
'flundra ibland - från de prydlig
lägenheterna med utsikt över ös
"För 'fågellivet på Stora Karlsö
hade Wöhlers aktion en enorm betersjön, och det är inte bara män
tydelse. De stora kontingenterna
niskoföda som tillreds i köken utav pingvinliknande
alkfåglar
-.:.. an om vintrarna också' mat åt ör, sillgrisslor 'och
tordmularna
nar och andra fåglar.
,
som numera' häckar på ön var i
Nog är det skandal' att Stor
slutet av 1800.talet reducerade till
Karlsö fyr, Sveriges magnifikaste
bara, ett
hundratal,
exemplar.
tjänstebostad, skall -Iäggas öde'
Växtligheten
var präglad av ett
och hela ön på samma gång.
tårbete som pågått i hundratals år.
Numera härskar en slösande rikedom, Cirka 25 000 sillgrisslor häckar i de 'lodräta branterna, och ön
håller långsamt på att återfå sin
forntida lövskog,
'

* 40-metershopp
Nu i juli är det en dramatisk
period, då
varje
sillgrissleunge
måste kasta sig ut, från hyllorna
och störta rakt ned på stranden
kimske 40 meter nedanför. Därifrån kravlar dessa ännu inte flygfärdiga varelser ut i vattnet till
föräldrarna, vilka lockar oroligt på
dem med ett läte som är olika för
varje föräldrapar och därmed gör
att varje unge kan känna igen just
sin egen mamma och pappa i det
oöverskådliga vimlet av fåglar.
Ett Herrans 'underverk,
med
andra ord: det förefaller ofattbart
att ungarna inte slår ihjäl sig, när
de handlöst eller snarare vinglöst
slår ned på stranden. Förklaringen
till att de överlever är att de ännu
är så mjuka i skeletten. Endast en
procent av de hoppande omkommer i fallet. '
"
;'
Och ovantör et~ av de högsta fa~
gelbergen - Västerberget - tronar i grå och blekgula färgtoner ,
Stora Karlsö" f yr, en 'byggnad' som
sedan länge gällt för att vara Sveriges ståtligaste i sitt slag, Materialet
är
den
marmorliknande
kalksten som hämtas från själva'
ön, och .de halvmetertjocka
väggarna tillåter naturligtvis inte ens
en antydan bill drag,

* Fläsk

och Ilundr",

Själva bostadsdelen är sammanbyggd med tornet. Innanför entren
finner: sig besökaren stående' i en
väldig trapphall som hämtar sitt
ljus från ett' glastak, således .motsvarigheten
romarnas atrium.
Trappräckena i. hallen är utförda
,av gjutjärn i. 'sirliga mönster, Stekt
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Tre-man: på balkongen till Sveriges.ståtligaSte·tjänStebdstq.d,
nämligen Stora Karlsö'fyr:
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BertiZ.Rohnström och-t f fyrmästare,Jvan

fr v förste fyrvaktare
allin.
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Sylve Karlsson,-förste

till inkö et av ett nytt

fyrväktare

fläsk luktar
det +: och
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