
"The time has come, the Walrus said,
to talk of many things

"Kustens ögon" försvinner
Samhället omvandlas i rask takt, och
strukturrationaliseringen ,drabbar alla
områden, Nu är det kustens folk som
får kännas vid indragningar och för-
flyttningar. Fyrskepp och lotsstationer
dras in" och fasta fyrplatser med hund-
raåriga traditioner automatiseras. Många
småhamnars öde är beseglat. Av till-
gängliga utredningar att döma skall det
i framtiden bli ett fåtal regionala ham-
nar som skall ta emot 'fartygen och vi-
darebefordra godset till kunderna. Far-
tygens liggtid i hamnarna blir aJlt kor-
tare, allt eftersom lastning och lossning
rationaliseras.

Kustens ögon försvinner, när de små
lotsstationerna läggs ner och bevakning-

en vid fyrarna dras in och ersätts med
automatik, sade en gammal lots med
bitterhet i stämman. Den kontinuerliga
bevakningen efter kusterna har' utan
tvivel varit till stor nytta både för den
kommersiella och den privata sjöfarten.
Det: går inte en dag utan att man vid
de små stationerna får förfrågningar
angående fartyg och mindre båtar. An-
höriga till semestrande sjöfarare ringer
ofta till lotsstationerna och frågar om
personalen sett till den eller den båten,
och är det oväder i faggorna; ber man
om sä:rskilt god utsikt. I många fall har
lotsarna kunnat hjälpa äventyrliga sön-
dagsseglare ur brydsamma situationer,
men det har också hänt att större far-

Eggegrunds fyr i Gävlebukten som automatiserades vid årsskiftet.
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tyg fått värdefulla upplysningar under
sin färd efter kusten. '

Dessa synpunkter på lotsstationernas
betydelse är förmodligen alltför "hu-
mana" för att duga som argument i
diskussionerna om sjöväsendets centra-
liscring.. Det gäller som bekant att med
alla medel göra sjöfarten ekonomiskt
barkraftis. och i sådana sammanhang
hjälper 'det sällan att slå an känslo-
strängarna, Man kan emellertid inte
komma ifrån att såväl de bemannade
fyrplatserna som lotsstationerna efter
våra kuster varit och är av utomor-
dentligt stor betydelse för de mindre
fartygen. I denna tid, då den privata
båttrafiken ökar med tusentals farkos-
ter årligen, är det knappast välbetänkt
att beröva sjöfararna det skydd som en
personlig bevakning av farlederna inne-
bär.

Listan' på avfolkade fyrar börjar bli
lång: Björn, Gåsholma, Simpnäs, Agö,
Gran och Eggegrund - bara för att
nämna' några efter ostkusten. Eggegrund
avfolkas helt vid årsskiftet och manöv-
reras tillsvidare från Bönan vid' Gävle-
landet. Därifrån övervakas redan Västra
Banken. Från 1982 skall de bägge fy-
rarna tillsammans med övriga automa-
tiserade fyrplatser efter kusten överva-
kas från sjöfartsverkets nya central i
Norrköping. '

Fyrmästarna blir dock inte arbetslösa,
ty fortfarande finns några fyrar som be-
höver manuell betjäning. Grundkallens
fyr, som hittills haft. en betjäning på
sju personer, fick vid år skiftet sin be-
manning reducerad med två första fyr-
vaktare. 1980 skall denna fyra vara helt
automatiserad. Örskar vid Upplandskus-
ten blir en av de sista fyrplatserna som
lämnas. Den får behålla sina fyrvak-
tare till 1981, men året därpå tar cen-
tralen i Norrköping över bevakningen
över alla fyrplatser i Sverige. .
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