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Kommer "Sveriges vackraste fyr", Långe Erik på
Ölands norra udde att förfalla? Det tror fyrmästare
Gustav Ohlsson sedan det
blivit bestämt att fyren
skall automatiseras den
förste juli nästa år.
- Redan efter fem, sex
år kommer skavankerna,
säger han. Vandalisering är
också mycket vanligt på
obemannade fyrar.
I Långe Erik byggdes 1845
och har sedan dess varit
I bemannad. För tillfället
I består
personalen av tre
I personer
som har bevakning dygnet runt. I fort- '
sättningen är det meningen
att denna bevakning' skall
ske' per telefon från NorrI köping och att när fel uppI står skall personal flyga ner
för att åtgärda detta.
Samtidigt som Sjöfarts! verket automatiserar fy: ren kommer personalen att
lämna Öland med sina familjer.
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I fortsättningen kan inte turisterna k~:ma till Ölands norra udde och titta
utsikten. från d~n 32 meter höga fyren. Dörren är låst. Hans Pettersson och Gustav \
____
....:O~hlsson
lämnar Oland. Fy!"en skall automatiseras
.
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Botas l.Jånge Erik av förfoll?

Fyren Långe Erik på Ölands norra udde skall automatiseras. Nästa sommar flyttar fyrpersonalen från "sin"udde,
hem till sina respektive orter i Norrland, Skåne och på
Gotland. Därmed går en 130-årigarbetstradition ur tiden.
Data och teknik tar över. Den 32 meter höga byggnaden
restes redan 1845.Bybefolkningen drog sten från Byxelkrok när isen hade lagt sig. Stenarna höggs sedan till vid
byggplatsen och placerades efter konstens alla regler så att
fyren fick sin vackra form. Fyrens nedersta del består av
kala ölandsstenar som är lagda så att de bildar portaler
över spiraltrappan. Ända sedan den tiden har det funnits
folk på udden som har haft till uppgift att sköta fyren och
massor av därtill hörande sysslor. Men nu är det alltså snart
slut. Tillsammans med 17andra fyrar i Sverige som fortfarande har bemanning skall ~ånge Erik automatiseras.
Fyrens siste fyrmästare h~ter varit på Öland i tre år. Sin tjänst
G u s t a v h I s s o n och till sin inom sjöfartsverket började han i
'hjälp har han H a n S P e t t e r s- mitten på 40-talet,då han var på fyrs o n och J o h n L u n d. Tre her- skeppet Ölandsrev vid Ölands södra
rar som nu kommer att lämna grund. Innan han blev fynnästare
Öland. Två för att söka arbete på. på norra udden arbetade han i 19år
någon annan fyr, som inte kommer på Bremö utanför Sundsvall.
att läggas ner förrän 1980då de sista
I de trakterna Ilar han fortfarande
blir automatiserade, och en som sitt hus kvar. Dit kommer familjen
skall pensioneras.
att flytta nästa sommar. Men Gustav
Flest år på Ölands norra udde har själv kommer att söka arbete vid
förste fyrvaktare Hans Pettersson, någon annan fyr. Han har bara tre
som arbetat där i 17år. Han skulle år kvar till pension och tycker därpensioneras i februari men kommer för att det är bäst att familjenflyttar
att gå kvar till förstajuli då automa- "hem" till Sundsvall och att han
tiken tar över. Han skall flytta själv kommer dit på sina ledigheter
"hem" till Gotland men kommer i och om tre år flyttar dit för att bosätfortsättning':,n att bli en trogen ·ta sig där.
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Fyrmästare Gustav Ohlsson är bedrövad. - Skall verkligen detta vackra bygg_
nadsverk behöva stå och förfalla?, säger han

ölandsbesökare. Att fyren skall automatiseras har han svårt att acceptera.
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ETT MISSTAG

- Jagtycker detär förskräckligt,
säger han. Det kommer aldrig att
.fungera. Vem skall nu rycka in-när
något händer nöjesseglama. och
vem skall se till alla byggnader och
laga alla småfel? Erik är Ölandsviktigaste fyr och den måste få vara
kvar. Dras personalen in nu kommer den säkert 'att vara bemannad
igen om tio år. Då har Sjöfartsverket förstått vilket misstagdet gjort.
Fyrmästaren Gustav,Ohlssonhar

- Det skall bli roligt att få flytta
hem igen. säger hans hustru Rut.
Här på udden har det blivitlite ensligtibland.
På norra udden bor i dag Gustav
'Ohlsson med fru och en 13-årigdotter samt Hans Pettersson med familj. I hans hus bor också John
Lund, som är änkeman sedan några
år. Den ende som har bil är Hans
Pettersson.
- Vi brukar få åka med honomtill
affären på fredagarna, berättar
Rut. När han är borta får affärspersonalen komma hit med varorna.
Hans får också köra fynnästarens
dotter Britt-Marie till skolbussen.
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En och en halv mils körning varje
dag.
Britt-Marie har det också lite ensligt på udden. Särskilt' j helgerna
som annars brukar vara populära i
hennes ålder.
- Vi brukar klä på oss ordentligt
och ströva längs stränderna, berättar mamma Rut. Man måste ut och
röra på sig för att härda ut.
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- Det finns exempel på fyrar som
man tvingats återbemanna av detta
skäl. Bara en till synes så enkel sak
som rengöring av glaset i fyren. som
tillhör de sysslor vi utför~ kommer
att bli ett problem. Det dröjer inte
länge förrän glaset är så smutsigtatt
ljuset knappast kan lysa genom det.
Till fyrpersonalens sysslor hör

FLERA FYRAR

Personalens huvudsakliga arbetsuppgifter är underhåll. Allt skall
vara i ordning och fungera. Var
tredje timma skall de rapportera
vädret till SMHI i Norrköping. Även
på natten. Då brukar de alltid titta
till fyren samtidigt. Om det blir något fel går det larm som hörs överallt på udden och inne i alla byggnader. Litet larm betyder litet fel.
Storlarm inträffar mera sällan, men
när det händer betyder det att något
allvarligt inträffat. Då får folk från
sjöfartsverket i Norrköping flyga
ner för att avhjälpa felet.
Under uddens fyr lyder också
Kungsgrundet, som ligger 25 distansminuter norrut, utanför Västervik. Blir det fel där går larm till stationen på Långe Erik. Reservmaterial kan kopplas in direkt därifrån,
men för att felet skall kunna avhjälpas måste personal från Norrköping
åka dit. Fyrmästare Ohlsson har
själv aldrig varit på Kungsgrundet.
Även Högby fyr och Kapelluddens fyr lyder under norra udden.
Dessa bevakas med hjälp av telefon.
Man bara ringer upp och svarstonen anger om allt fungerar som det
skall.
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VANDALISERING?

Vad kommer då att hända med
Långe Erik efter den första juli nästa år?
- Fyren skall skötas med telefon
från Norrköping, berättar Gustav.
Det kommer nog att fungera med
automatiseringen, men' vad skall de
i Norrköping göra när det inträffar
_ småfel. Sådant händer ofta, och
mer lär det bli nu när även datan
kan krångla. Även vid småfel går
det larm och folk måste resa hit.
Att personalen försvinner kommer nog att innebära att Långe
Erik, som har betecknats som Sveriges vackraste fyr, kommer att förfalla, tror fyrmästaren vidare.
- Det finns många exempel på fyrar som vandaliserats sedan personalen har dragits in, berättar han.
Jag tror därför inte att det blir billigare för sjöfartsverket att automatisera. Nu är fyren i gott skick, men
om fem, sex år börtar säkert skavankerna att synas. Då kommer
, kostnade-rna.

Jag tycker det är förskräckligt att
lÅnge Erik skall behöva stå ocn förfal.
La, säger Hans Pettersson, förste fyr·
vakt..are

också att lyssna på 11 A, d vs den
radiofrekvens som småbåtsägarna
använder. Det händer ofta att de
uppfattar anrop från folk som behöver hjälp.
- Det är nödvändigt att det finns
någon kunnig person som kan bevaka detta, säger Hans Pettersson.
Såväl han som fyrmästaren tycker det skall bli roligt att se om inte
Långe Erik är bemannad igen om
tio år. Sjöfartsverket kommer nog
underfund med vilket misstag de
begått, tror de.
.
I så fall kommer den gamla fyrtraditionen att bestå och den norra
udden även : fortsättningen att bli
befolkad.
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