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Det var 1985 som Draghäl/ans fyr slutade att ge
ljudsignaler i dimma.

ren
slutat-tuta

Sedan hösten 1985 finns inte en
enda mistlur kvar efter Medel-
pads-kusten. Tidigare har båtfol-
ket kunnat söka sig fram i dim-
man med hjälp av tjutet från mist-
lurar på Brämön och Draghällan.
- Sjösäkerheten för oss fritids-

seglare försämras på detta sätt,
dessutom' vet väldigt få, båtägare
om att mistlurarna.försvunnit, sä-
ger Anders FromeII, verksam i
Njurunda segelsällskap.
. Av sjöfartsverkets totalt' 68 mistsignaler

finns endast 28 kvar i hela landet. Mellan Höga
kusten och Söderhamn finns inte en enda kvar, ,
sedan man dragit in signalerna på Brämön och
Draghällan hösten 1985. Den permanenta
mistluren på södra Härnö försvann redan 1985
och därmed står såväl skötfiskare som fritids-
båtfolket utan denna hjälp i dimman. Orsaken
till dessa indragningar är den s k nyttotrafikens
moderna teknik med avancerad navigering.

- I fortsättningen tvingas man lita till kom-
pass och logg för att hitta fram i dimman. Utan
mistlurar blir det klart sämre sjösäkerhet, an-
ser Anders Fromell, seglare sedan 30 år till-
baka.

- Jag visste inte om att mistlurarna för-
svunnit men börj ade ana att så var fallet under
en seglats i somras. När vi passerade eget-rikt-
märke vid stark dimma väntade vi på en signal,
men det var alldeles tyst,
D Dyr utrustning
Anders Fromell och hans 69 seglarvänner i

Njurunda anser att man haft stor nytta av mist-
signalerna från bland annat Draghällan. Speci-
ellt sedan fyrarna också försvunnit en efter en,
därför gäller det nu-att läsa av kompassen extra
noga.

För. att känna sig riktigt säker i dimma

..
krä'-'s navigationsutrustning i prisklassen
W.OOO kronor. Jag är inte så säker på att alla
fritidsseglare har råd med en sån extra kost-
nad, säger Anders FromeIl. .
Stig Ehnberg är fyringenjör i Sundsvall och

förstår alt såväl fiskare som privata båtägare
ogillar nedläggningen av mistsignalerna. Men
några klagomål medanledning av detta har
han inte hört, ~nar~re då tvärtom.'

- De flesta verkar vara lyckliga över att
bölandet slutat. En gång blev jag hotad med
gevär sedan det tjutit en hel månad isträck på
Bremön, den killen var inte glad åt mistlurar- .
na, säger Stig Ehnberg.
. Tekniken har ofta krånglat och ställttilllik-
nande tjutserier som på Bremön, i tid och otid.
Detta har inneburit mycket extraarbete för
fyringenjören Stig Ehnberg.

- Jag har tvingats åka ut under nyår och
fina sommardagar när lurarna satt igång av
okänd anledning. För min del, och framförallt
för nyttotrafiken, är mistsignalerna inget som
man saknar. '

D Krav på service
Däremot tror Ehnberg att fritidsseglarna

kan komma att protestera i framtiden, inte
minst om staten inför båtskatt eller liknande
avgifter. '

- Då kanske båt ägarna kräver bättre servi-
ce med permanenta mistsignaler och större
båthamnar. Jag tror inte att.sista ordet är sagt i
den här frågan, menar Stig Ehnberg.
Sjöfartsverket är också beredd att ompröva

de nedläggningar som gjorts, om det visar sig
att fritidsbåtstrafiken behöver mistlurarna.
Fast då skall verket investera i betydligt billiga-
re lösningar än dagens. Under tiden är lotsdi-
rektören i Umeå och sjöfartsverkets trafikav-
delning i Norrköping, beredda på att ta emot
proteststormar från båtfolket. Såvida inte kri-
tiken ebbar ut och bara blir en svag bris för-
stås ...
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