
AVfolkningen i skargar

"En dator kall inte
ersätta människan"
I dag sköts samtliga fyrar
längs Sveriges kuster från
en centraldator i Norrkö-
ping. Men trots allt har
några fyrmästare behållits
på enstaka fyrplatser.
EvertAhlberg påSöderarm
utanför Norrtälje är en av
dem. - En centraldator
kan aldrig ersätta levande
människor med vakande
ögon och stor lokalkänne-
dom, säger han till Anna
Wohlin-Andersson, som i
den här artikeln fortsätter
sin granskning av »skär-
gårdensavbemanning».
" Den svenska skärgården
är inte bara ett livsvillkor för
en del av vår befolkning och
underbara platser för trötta
turister, den är också Sveriges
yttersta utpost mot militära
fiender. Det är skärgårdsbor-
nas ögon och öron som skall
hjälpa marinen att upptäcka
och slå larm om någon
kränker vårt svenska' luftrum
eller våra svenska farvatten.

Många av de krav som i dag
i allt större utsträckning. ställs
på försvarsmakten i
skärgårdsområdena har sin
grund i bristen på en samord-
nad skärgårds politik.

Var tredje timme dygnet runt lämnar vi väderuppgifter till SMHI. säger fyrmästare Evert Ahlberg på Söder-
arm. - Vi hjälper också försvaret med radarövervakning och har tre båtar till direkt sjöräddning. Foto: Roine
Karlsson
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))Utsikter för
sjödistrikt ... )) ,

Ett verk som betyder myc-
ket både för det militära och
det civila. är SMHI
(vädertjänsten) .

SMHI har rationaliserat och
sparat genom att dra in be-
mannade väderstationer: 1980
drog man in stationen på Hu-
sarö och den på Rödkallen,
1981 Grundkallen, 1982 Syd-
ostbrotten, 1983 Furuögrund
och 1984Smögen. Nu står Vi-
singsö på tur.

De automater som i vissa fall
ersatt den bemannade sta-
tionen kan ingalunda ge sam-
ma information som den bort-
rationaliserade människan.
Dessutom försvinner arbets-
tillfällen i kustbandet.

De statliga arbetsplatserna i
våra skärgårdar är mycket
viktiga: de ger direkta jobb
och de genererar nya (t ex
transporter och byggnads-
jobb), de ger sina innehavare
en stabil inkomst och berörda
kommuner stabilare skattein-
komster.

I Roslagens famn på
den blommande ö

I Roslagen finns det inte så
många bofasta kvar. Och de
som finns är till övervägande
del anställda i offentlig tjänst:
försvaret, tullen, skärgårds-
stiftelsen och Sjöfartsverket.
Det sistnämnda är naturligtvis
ett av de viktigaste statliga
verken vad gäller skärgårds-
politik.

Sjöfartsverket är övergri-
pande myndighet för all sjö-
räddning och har hand om fyr-
och lotsväsende plus en
mängd andra uppgifter. På
grund av penningbrist har
verket tvingats till hård ratio-
nalisering.

År 1960lade verket fram ett
program för en långt gående
rationalisering av fyrväsendet.

Åtgärderna innefattade om-
läggning till automatisk drift
och övervakning med åtföl-
jande avbemanning. Vid den
tiden fanns sammanlagt 62 be-
mannade fyrplatser och dess-
utom 15 fyrskeppsstationer
runt landets kuster.

I början av 1980-talet hade
automatiseringsarbetet slut-
förts och möjliggjort en total
avbemanning av fyrplatserna.
Fyrskeppen var samtliga in-
dragna och i vissa fall ersatta.
av kasunfyrar.

I dag sköts samtli-
ga fyrar från en
centraldator i Norr-
köping. En
driftsingenjör över-
vakar hela proces-
sen. På sikt räknar
Sjöfartsverket med
att datorn i central-
monitorn blir så
avancerad att den
själv klarar av alla
tekniska rutiner.

- Det är möjligt att det blir
så, men en centraldator kan
aldrig ersätta alla de bortratio-
naliserade levande människor
som med vakande ögon och
stor lokalkännedom skötte en
mängd uppdrag vid sidan om
själva fyrvaktarjobbet. Detta
säger fyrmästare Evert Ahl-
berg på Söderarm. En fyrplats
med flerhundraåriga traditio-
ner. bakom sig som ligger en
dryg mil från Kapellskär intill
'den livligt trafikerade Ålands-
farleden.

Ölands södra udde och Hanö
- med SMHI som huvudman
- samt Gotska Sandön och
Stora Karlsö med domänver-
ket och naturvårdsverket som
respektive huvudman.

Museiföremål
- Men det är ju inte me-

ningen att vi ska gå här som en
sorts museiföremål. Vi bör och'
ska ha meningsfulla arbets-
uppgifter. Som vi i dag har ar-
betet upplagt på Söderarm an-
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Bemanning
Evert Ahlberg har i många år
kämpat mot en total avbeman-
ning av våra fyrar. Delvis har
han OCKsålyckats. Aven om
behovet av personal för rent
fyrteknisk tjänst eliminerats
har av andra skäl, t ex sjösä-
kerhetsmässiga och regional-
politiska, en viss bemanning
bibehållits vid sammanlagt
elva fyrplatser, nämligen
Holmögadd, Orskär , Under-
sten, Söderarm, Kullen och
Måseskär - där.

Sjöfartsverket är huvudman
- vidare Svenska Högarna,

ser jag att vi har det. Evert
fortsätter- att berätta om Sö-
derarmspersonalens upp-
gifter:

- Vi har tillsyn över vår
egen fyr plus att vi har möjlig-
.het till kontroll av ytterligare
tre. Var tredje timme dygnet
runt lämnar vi väderuppgifter
till SMHI. Vi hjälper försvaret
med radarövervakning, även
nattetid. Vi har tre båtar till di-
rekt sjöräddning och gör un-
gefär tjugo utryckningar per
år. Den förebyggande sjö-
räddningen är dock kanske
den viktigaste. Genom rappor-
ter både via PR-radio och
VHF kan vi serva.alla sorters
båtar med uppgifter om väder
och vind, sjögång och is.

Sjöfartsverket har satt upp
hjälpradiostationer runt Sveri-
ges kuster. Dessa används av
nödställda turister och »in-
blåsta» fritidsbåtar och avlyss-
nas av lots- och fyrpersonal.
Dessa kan i sin tur antingen se
till att den drabbade får hjälp
eller i förekommande' fall
meddela anhöriga att 'den
»försvunna » båten är okey.
På det sättet sparas miljoner
åt det svenska samhället.

1935fanns det 95 lotsplatser.
1982 fanns 30 kvar. Sedan
»förordningen om handlägg-
ning av vissa personalfrågor j
statlig verksamhet utmed ri-
kets kuster» kom till oetu, år
har Sjöfartsverkets lotsstation
i Furusund ersatts me en' ar-
ledsövervakningsbåt. Fyrsta-
tionerna på Hanö och Utklip-
pan på sydkusten har avbe-
mannats. Idö lotsplats utanför
Västervik har avbemannats
nattetid och personaler. _~d
Hävringe lotsplats är inflyttad
till Oxelösund. Ett betydande
antal arbetstillfällen och mir-
med åretruntboende har alltså
försvunnit.

Varken Evert Ahlberg eller
jag vill lägga skulden p' Sjö-
fartsverket. Felet är att Sveri-
ge inte har en samordnad
skärgårdspolitik. Ett gammalt
ordspråk lyder: Det är bättre
att stämma i bäcken än i ån.
Det är med andra ord lättare
att bevara en fyrplats som inte
har förfallit, där verksamhe-
ten fortfarande pågår. Som
exempel på platser, där sam-
ma typ av samordnad verk-
samhet som nu fmns på Söder-
arm skulle och borde finnas,
nämner Evert Ahlberg
Nidingen, Hävringe, Idö, Ut-
klippan och Vinga.

Varje år passerar 4-5Iniljo-
ner personer Söderarm om-
bord på färjor, handelsfartyg,
fiskebåtar och fritidsbåtar. I
takt med att antalet färjepas-
sagerare, turister och småbå-
tar växer avbemannar Sverige
sina kuster och kör iland kun-
nigt skärgårdsfolk i en övertro
på tekniken. Är detta sunt för-
nuft eller kvalificerad dum-
het? ~


