AVfolkningen i skargar

"En dator kall inte
ersätta människan"
I dag sköts samtliga fyrar
längs Sveriges kuster från
en centraldator i Norrköping. Men trots allt har
några fyrmästare behållits
på enstaka fyrplatser.
EvertAhlberg på Söderarm
utanför Norrtälje är en av
dem. - En centraldator
kan aldrig ersätta levande
människor med vakande
ögon och stor lokalkännedom, säger han till Anna
Wohlin-Andersson, som i
den här artikeln fortsätter
sin granskning av »skärgårdensavbemanning».
"
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 skärgårdsbornas 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 samordnad skärgårds politik.

Var tredje timme dygnet runt lämnar vi väderuppgifter till SMHI. säger fyrmästare Evert Ahlberg på Söderarm. - 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 mycket både för det militära och
det
civila.
är
SMHI
(vädertjänsten) .
SMHI har rationaliserat och
sparat genom att dra in bemannade väderstationer: 1980
drog man in stationen på Husarö och den på Rödkallen,
1981 Grundkallen, 1982 Sydostbrotten, 1983 Furuögrund
och 1984 Smögen. Nu står Visingsö på tur.
De automater som i vissa fall
ersatt den bemannade stationen kan ingalunda ge samma information som den bortrationaliserade
människan.
Dessutom försvinner arbetstillfällen i kustbandet.
De statliga arbetsplatserna i
våra skärgårdar är mycket
viktiga: de ger direkta jobb
och de genererar nya (t ex
transporter
och byggnadsjobb), de ger sina innehavare
en stabil inkomst och berörda
kommuner stabilare skatteinkomster.

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, skärgårdsstiftelsen och Sjöfartsverket.
Det sistnämnda är naturligtvis
ett av de viktigaste statliga
verken vad gäller skärgårdspolitik.
Sjöfartsverket är övergripande myndighet för all sjöräddning och har hand om fyroch lotsväsende
plus en
mängd andra uppgifter. På
grund av penningbrist har
verket tvingats till hård rationalisering.
År 1960lade verket fram ett
program för en långt gående
rationalisering av fyrväsendet.
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Min mening

1935fanns det 95 lotsplatser.
1982 fanns 30 kvar. Sedan
»förordningen om handläggning av vissa personalfrågor j
statlig verksamhet utmed rikets kuster» kom till oetu, år
har Sjöfartsverkets lotsstation
i Furusund ersatts me en' arledsövervakningsbåt. Fyrstationerna på Hanö och Utklippan på sydkusten har avbemannats. Idö lotsplats utanför
Västervik har avbemannats
nattetid och personaler.
_~d
Hävringe lotsplats är inflyttad
till Oxelösund. Ett betydande
antal arbetstillfällen och mirmed åretruntboende har alltså
försvunnit.
Varken Evert Ahlberg eller
jag vill lägga skulden p' Sjöfartsverket. Felet är att Sverige 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 verksamheten fortfarande pågår. Som
exempel på platser, där samma typ av samordnad verksamhet som nu fmns på Söderarm skulle och borde finnas,
nämner
Evert
Ahlberg
Nidingen, Hävringe, Idö, Utklippan och Vinga.
Varje år passerar 4-5Iniljoner personer Söderarm ombord på färjor, handelsfartyg,
fiskebåtar och fritidsbåtar. I
takt med att antalet färjepassagerare, turister och småbåtar växer avbemannar Sverige
sina kuster och kör iland kunnigt skärgårdsfolk i en övertro
på tekniken. Är detta sunt förnuft eller kvalificerad dumhet? ~

