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Sista chansen att besöka
Långe Erik i sommar:
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Den för~ta oktober i år
går en mer än hundraårig epok i graven. Den
dagen tar den moderna
tekniken över på Långe
Erik, fyren avbemannas fyrvaktarna
försvinner. l stället kommer fyren
att styras
från
Norrköping via
telefonnätet.
När fyren avbemannas innebär det också att
norra Oland blir en tur istattraktion fattigare,
utan personal kan fyren
inte hållas öppen för
allmänheten
längre.
Den kommer stå stängd
året om.
Det ~r 13i' år sedan Långe Erik
byggdes på Norra Udden, som
sig bör är den uppförd i öländsk
l kalksten. Fyren har blivit ett '
populärt
turistmål
med åren

niken som gjort de tre fyr vak
tarna
på Långe Erik överflödiga. Som första fyr i landet sk
. den kopplas till en central anläggning i Norrköping, varifrån man
kommer
att kunna kontrollera
och styra fyrens
olika funktioner.
Det mesta kommer att
skötas automatiskt på fyren, från
Norrköping kommer man att kontrollera så all automatik fungerar
Orsaken till den omfattande automattsertngen
är att Sjöfartsverket,
som har hand om Sveriges fyrar, är ett affärsdrivande verk, och därför ska sträva
efte att bli ekonomiskt självbärande. Genom att dra in på fyrpersonal hoppas man kunna spara pengar.
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Hans Pettersson
är veteranen pI LAnge Erik. När nu fyren automatiseras kommer han att flytta hem till Gotland igen.
varje sommar

brukar omkring
3.000 turister
besöka fyren för
att vandra de 131 trappstegen
upp till toppen och njuta av den
fina utsikten över Sundet och Östersjön.
Men i höst är det alltså slut
med Långe Erik som turistmål.
Det har varit de tre anställda fyrvaktarna
som fungerat som turistvärdar
när de slutar bommas fyren igen för gott. Kvar
blir bara en ensam meterolog
som ska sköta väderobservationerna sedan fyrpersonalen
givit sig av.
TEKNIKEN T AR ÖVER
Det är den moderna. datatek-

För fyrvaktarna
på Långe Erik
innebär
avbemanningen
att de
kommer
att spridas
med sina
familjer
över hela landet. Fyrmästaren
Gunnar Olsson är den
som flyttar
längst, efter fyra
år på Långe Erik försvinner han
upp
till Sydo st brotten utanför
Umeå. Biträdande
fyrmästaren
på Långe Erik, John Lund, kommer att flytta till Hanö fyr i
skåne. Veteranen vid fyren, förste fyrvaktare
Hans Pettersson
kommer
att gå i pension och
återvända hem till Gotland efter
17 år på Öland. Det tycker han
känns vemodigt:
- Man har nog hunnit bli mer
ölänning än gotlänning under alla
de här åren, säger han.
Innan Hans Pettersson
kom till
Långe Erik arbetade han på Kaluddens fyr på Gotland mitt under
brinnande världskrig.
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För fyrvaktarna
på Långe Erik
innebär
avbemanningen
att de
kommer
att spridas
med sina
familjer
över hela' landet. Fyrmästaren
Gunnar Olsson är den
som flyttar
längst,
efter fyra
år på Långe Erik försvinner
han
upp
till Sydo stbrotten
utanför
Umeå.
Biträdande
fyrmästaren
på Långe Erik, John Lund, kommer att flytta till Hanö fyr i
Skåne. Veteranen vid fyren, förste fyrvaktare
Hans Pettersson
kommer
att gå i pension och
återvända' hem till Gotland efter
17 år på Öland. Det tycker han
känns vemodigt:
- Man har nog hunnit bli mer
ölänning än gotlänning under alla
de här åren, säger han.
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Innan Hans Pettersson
kom till
Långe Erik arbetade han på Kaluddens fyr på Gotland mitt under
brinnande 'Världskrig.
- Jag minns flyktingarna
som
kom från Baltikum i sina båtar
berättar
han. Ofta var båtarna'
fullpackade
och höll knappt relingen övanför
vattenytan.
Det
var ett under att en del av dem
kom fram.

-..
på Långe Erik har det varit
lugnare,
några stora sjöolyckor
har inte inträffat
under Hans
Petter ssons
år där. Men man
passar
på radion för att inte,
missa några anrop från nödställda.
- Det är synd att de drar in
personalen
här, säger Hans Pettersson,
båttrafiken
är ju livlig, det behövs någon som kan
passa radion och vidarebefordra
nödanrop.
INRUTAT LIV
Livet på' en fyr är inrutat,
på
Långe Erik är det två man åt
gången
som har vakten på en
gfing, medan den tredje är ledig. All tid är fylld av arbete
när man har vakten, därför blir
det aldrig tråkigt, inte ens under vintern, försäkrat
Hans Pettersson:
\
- Fyren måste ju alltid ses om
och området
runt omkring ska
skötas.
på vintern är det snöskottning, på sommaren
ska gräset slås.
När man har vakten är man
ansvarig
för att väderleksobservationerna
sänds
iväg till
BMHI i Norrköping
var tredje
timme, dygnet runt.

- De nätterna
blir det inte
mycket sömn, säger Hans Pettersson.
Blir det sedan också något fel på fyren under natten blir
det ingen sömn alls.
Idag leder det en bilväg fram
till fyrplatsen,
över det smala
sundet till Öland sträcker
sig en
bro. så var det inte när Hans
Pettersson
kom till fyren.
INGEN BRO
- Då fanns ingen bro, man fick
ro över. Den första vintern jag
var här minns jag hur vi fick gå
över isen ända bort till Nabbel~nd för att handla i affären. Och
på höstarna
fick vi ro över vinterns vedtör råd, 15 kubikmeter,
det blev många resor i roddbåten.,

Med åren har den moderna tekniken alltmer
vunnit insteg på
fyren. Idag är den 'automatiserad,
man väntar bara på att anslutningen till centralen i Norrköping
ska bli klar. Helt litar inte de
tre fyrvaktarna
på den nya tekniken:
- Ju mer appareter man plockar
in i en fyr, ju mer fel kan det
ju bl'i, säger Gustav Olsson. Sedan Långe Erik automatiserades
har fyr funktionerna
blivit unge-

fär 75 procent känsligare
för fel·
För att inte fyren- ska slockna
eller något annat otrevligdntdita sedan fyrpersonalen
försvunni
från Långe Erik har alla viktig
funktioner dubblerats.
Skulle nå
got sluta fungera
finns det e"
reserv att koppla över till.
Kungsgrundets
fyr utanför Vä:
tervik manövreras
idag från Långe Erik på ungefär: samma si"
som
fjärrmanövreringen
rr.,
Norrköping kommer att fungera
Manöveranläggningen
ser im
speciellt
'imponerande
ut, et
grått plåtskåp med glasdörr.
Me
funktionen
är enkel. Vill ma
t ex tända Kungsgrundets
fyI1
behöver
man bara ställa in
sifferkombination
på ett rakm
verk, och trycka in en sända
knapp i ett par sekunder me
ordern sänds per radio HU fyn, .
Efter
en liten stund visar
b
ilsket blinkande lampa att fyret
startat.
Även om Långe Eri~
kommer
att styras via teleronnätet ger det lilla manöver skåpeä
på fyren en föraning om hur de~
kommer
att gå till i framtiden
så passa på i sommar
och g
er upp i fyren en sista gång fÖlj
att titta på utsikten, nästa sommar är det försent.
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Olsson
ände av landet

v och John Lund kommer att hamna i var sin
oktober, GUIiD'ar,i Västerbotten,
John i Sklne.
fu..s"'Y

att betrakta Långe Erik
stängs den för besök;

