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Följ lDed till Långe Erik
Fyra gånger om dagen kan man lätt kolla
attEvald Pettersson på Ölands norra udde
skött sitt jobb ordentligt. Fyra gånger om
dagen läser riksradion upp sjövädret från
Evald Pettersson kan t ex
aldrig sova längre än två
timmar
och tre kvart i
taget, Atta gånger varje
dygn, året om, måste han
gå ut och samla in en hel
rad
olika uppgifter
om
vädret,
Uppgifter
som

sedan lämnas via telefon
till SMHI i Norrköping,
DATORMATNING
Klockan ett, fyra, sju, tio,
tretton, sexton, nitton och
tjugotvå ska det aktuella
vädret
på norra
Öland

SMHI
(Sveriges
Meterologiska
Hydrologiska Institut) i Norrköping.

och

- Ölands norra udde, nordväst
disigt.

åtta,'

matas in i SMHI:s dator,
Väderuppgifterna
går
sedan ut till en lång rad
mottagare, De används t ex
för både civilt och militärt
flyg, de blir till handritade
väderkartor
och de läses
upp i radio.

Så här kan det gå till på
väderstationen.
PLIKTERNA
Klockan är kvart i ett på
natten. Ute är det mörkt,
blåsigt
och regnigt
när
väckarklockan
kallar

Så kan det låta. Men bakom de enkla och
korta orden ligger mycket arbete för Evald
Pettersson. Han är heltidsanställd väder'observatör och är därmed en man vars
arbetstider andra skakar på huvudet åt.
Evald till plikterna.
När
han kommer, ut, skall han
kontrollera eller samla in
fakta om bl a allt det här:
vindriktning,
vindhastighet,
molnmängd,
molntyp, sikten, lufttrycket
och nederbörd.
Därtill
kommer
tendensen på vädret, nederbördsmängd
under
den
senaste
tretimmarsperioden och högsta vind
under
samma
tid.
Temperaturen kollas, för är
det minusgrader är det risk
för nedisning till sjöss och
då ska den uppgiften med i
sjöväderrapporten.
Vattentemperatur
i sjön, vattenstånd och vintertid isläget,
hör också till rutinen på
norra udden.
JOBBIGT
Vid
sitt
skrivbord
sammanställer
Evald Pettersson sina fakta till mer
lätthanterliga
siffergrupper och när SMHI: s
telefon
ringer några
minuter
efter ett, är han

färdig att lämna det han
ska. Så får han sova till
kvart i fyra, när klockan
ringer
igen. När
andra
människor går till jobbet
vid sju-tiden på morgonen,
är Evald Pettersson
uppe
igen, för fjärde gången den
'natten. Så är hans dygn inrutat året runt, söndag som
vardag. Hur orkar han?
- Det går väldigt bra,
tycker jag. Jag brukar sova
någon stund mitt på dage
om jag kan, så nog orka
jag alltid, säger han. Och s
blir han riktigt vitsig.
- Jag stormtrivs faktiskt I
med det här jobbet!
I
För ett par år sedan vaj"
det bråk om väderobsen
vatörernas löner. Nu är d~t
bråket
för
längesedaJ
glömt och numer får Evald
och hans kollegor ordentIiJ
betalt med t ex lönetillägg
för obekväma arbetstider.
- Den sidan finns heller
ingenting
att
klaga
på,
säger Evaid, och berättaf
också att en rejäl semester
ingår
i villkoren.
Mer

I

heltidsjobbet
med vädret
räcker inte till för denne
tvättökta ölänning - född i
Bödaskogen.
EXTRAKNÄCK
Han har flera små extraknäck där uppe på norra
udden. Ett är åt Tekniska
högskolan, som håller på
med forskning kring miljögifter i Östersjön. Ett annat
är att hålla koll på Televerkets relästation. Och så
är det ju det där med Långe
Erik, fyren.
Den är värd ett kapitel
för sig.
Fyren
Långe
Erik
automatiserades för sex' år
sedan. Den ordinarie fyrplatspersonalen
försvann,
men för den skull fick inte
Erik stå ensam och övergiven, utan mänsklig kontroll. Därför har Evald Pettersson som bisyssla att
sköta fyren åt Sjöfartsverket. Om t ex en lampa
går sönder slås automatiskt
larm till verket i Norrköping. Därifrån
ringer
man till Evaid, som får
traska
upp
och
'byta
lampan.
I SJÖNÖD
Ibland händer det att fartyg råkar i sjönöd utanför
udden. Då rings det också
på Evaid, som får ge sig
upp med kikaren och spana
åt sjöräddningen.
Dessutom håller han koll
på utländska fartyg som då
och då ankrar upp runt
udden. De rappporteras
rutinmässigt
in till kustbevakningen.
En sak är säker, på norra
Ölands fyrplats ooh väderstation· går tiden font. Det
finns alltid någonting för
Evald och hans familj att
göra.
PRATAR VÄDER
- Och på sommareri har
vi ju alla turisterna, också,
säger Evaid.
.
- Då är det faktiskt fullt
med "störande
moment",
dagarna i ända. De ska upp
och se på fyren eller så vill
de prata om vädret. ,En-

Samma är vi nästan aldrig
under den årstiden.
Evald
Pettersson
har
hunnit bli 53år gammal. Det
han' inte vet om vädret på
Öland, kan inte vara värt
att veta. Hela sitt vuxna liv
har han arbetat med väder.
Först vid klimatstationen
i
Böda, .som numer är ned:
lagd,
senare
på
norra
uddens väderstation.
Och
han kan berätta
om det
också.
Han har många historier
på lager, det märks när vi

går upp i fyren. Det kan
handla om smugglare eller
mystiska fartyg.
RADIOFYND
Evald Pettersson vore i
alla fall ett fynd för t ex en
radioproducent. Men på det
örat vill han inte höra.
- Jag är inte mycket för
publicitet och ståhej kring
min person. Fast Ölandsbladet är ju alltid välkommet.
Det
är
enda
undantaget.
. Tack för det!

Historien om

LANGE ERIK
Långe Erik, fyren
på norra udden, är
ett av Ölands många
.turtstmål.
Oräkneliga
fotografier
har tagits av fyren
och från dess 32 meter höga topp. Men
sin viktigaste insats
gör Långe Erik inte
som .turistunderhållare, utan i sjösäkerhetens tjänst.
De
stora linserna som
vilar i lOO-tals liter
kvicksilver
ger
dygnet
runt sina
varningar till sjöfarten.
Halvvägs
upp i fyren
sitter en mindre bifyr. Den
kompletterar lys- och ljudbojen ute vid Ölands norra
grund.
Skulle bojen
gå
sönder, ger bifyren extra
säkerhet
genom att visa
röd sektor i det farliga
området.
AUTOMATISKT
Två stora
glödlampor

sitter i fönstret. Går en
sönder
kopplas
automatiskt den andra in. Samtidigt går larm hos sjöfartsverket,
som
ringer
upp Evald Pettersson
på
väderstationen.
Han byter
den trasiga lampan eller
lagar andra fel som kan
uppstå I fyrmekanismen.
ÄKTA KALKSTEN
Långe Erik byggdes av
äkta öländsk kalksten 1844
och stod färdig året efter.
Fyren kostade 23 000 riksdaler
banco,
en enorm
summa på den tiden. Därtill kom all utrustning.
Under åren har fyren
moderniserats
grundligt,
från de första oljeeldade
lamporna till dagens elektriska ljus. Förr fick också
fyrvaktarna
traska de 144
stegen upp en gång Om
da aen för att handveva upp
det stora lod som drev fyrmekanismen.
r ,0 det hänger fortfarande
kva r mitt i fyren. Men nu
ha r elmotorer
tagit över
drtrten. Fast de 144 trappstegen upp till toppen, de
används
fortfarande.
Dels
ClV
turisterna
varje somrr a r och dels av Evald
Pettersson, när han då och
då har ärende upp i fyren.

