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Tre fxrvaktmästare måste sluta:

Långe Erik blir obemannad.
. -

.bevaknin~enSMHI tar över



De sista fyrmästarna är biträ-
dande fyrmästare John Lund som
bott och jobbat på norra udden i
inte mindre än 20 år men.varit i
branchen hela 30 år, samt fyr-
mästare' Gustav Ohlsson som har
fyra tjänsteår på platsen men
han har tidigare varit till sjöss.
Så hav och salta böljor ska det
vara. Efter september månads
utgång träffas han på Nordost-
brottens fyr söder om' Umeå.
Gustav Ohlsson ville norrut, och
bemannade fyrar växer inte på
träd.

- Så man får ta det som flnns,
säger Gustav när vi träffade ho-
nom på ledig dag i sjöboden i färd
med att laga fiskenät och sälja
vykort och souvenirer åt dottern
som farit till Borgholm för att
fylla på lagret. Prylar och vykort
har en strykande åtgång. Ca
10 000 personer besöker under
turistsäsongen fyrplatsen varav
ungefär hälften går upp i tornet
för att titta på den ståtliga utsik-

, ten. Avgiften att gå 139 trappsteg'
upp, ta en titt på Öland från 32
meters höjd, samt traska lika
många-trappsteg ner igen är en
krona - och läggs på heder och
samvete i en bössa vid entren.
När fyren var betjänad av tre
man ingick i tjänsten också att
inkassera enkronor och lämna en
prydlig biljett.

De fyrar som från både dis kopplas mistlurarna automa-
land och vatten utmärker ttskt på. Vid normalt väder syns

I Ölands nord- respektive den hela 16 distansminuter eller
I sydspets är förmodligen ca 30 km för att tala "vägspråk" .
I, de som vi landkrabbor" 'Det är 1OOO-wattslamporsom via

lins förstoras till hela 465 000I känner bäst till både. till normalljus. Den snor ett varv på
namn . och placering. 15 sekunder. För det svarar nu-
Långe Erik på norra och mera tvenne elektriska motorer.
Långe Jan på södra änden
av ön. Och inte tvärtom
som säkert många trott.
Långe Erik, fyren på nor-
ra Öland alltså, kommer
att stå obemannad fr o m 1
oktober. På dess 139
trappsteg har fyrvaktare
gått upp och ner sedan
byggnadsåret 1845. Sedan
bron till norra udden
byggdes år 1965,med dit-
hörande parkeringsplats,
har det varit ett evigt
klapprande i trapporna av
uppskattningsvis 5000 par
träskor och andra fotbe-
klädnader per säsong. Ti-
digare fick man ta sig ut
per båt och då gissar vi att '
besöken inte kom allt för
tätt.

SMHItar över
Lekmannen föreställer sig

l kanske att ett fyrmästarjobb är
. att stå och putsa linser hela da-
garna. Även om det är nog så
viktigt så är det inte allt. Det är
tusen och en sak som skall fun-
gera.

Som bisyssla lämnas väder-
rapporter sju gånger-I dygnet per '
telefon till Kalmar. Och fler kan
det bli om vädret ändras snabbt I
till det sämre, Då måste det till
extrarapportertng. IL- --+

När fyrmästarna flyttar undan'
drar till att börja med en medar-
betare från SMHI in. Han får sä- I

kert inga fritidsproblem att en-
sam sköta rapporteringen dygnet

, runt, sju dagar i veckan. Men en-
.ligt uppgift skall styrkan för-
dubblas från nyår!

Arbetstillfällen försvlnner lite
varstans i vårt land. Kanske
Öland ändå är hårdare drabbat
än södra landet i övrigt. Fyr-
mästare Ohlsson sade angående
ungdomen på ön:

- Många får gå utan feriejobb. !
Min dotter har den här lilla för- :
säljningen. Men det värsta är att ,
-efter skolgången finns knappast I

Men från oktober i år är det
alltså slut för turister att komma
hit. Norra udden med sin säregna
natur är givetvis tillgänglig fort-
farande, men vid bron ut till ön
där det gamla 32 meter höga fyr-
tornet i kalksten står, blir det
stopp.

Fyren byggdes som sagt år
1845. Av traktens folk som släpa-
de kalkstenen över isen och enligt
uppgift var kvinnorna med och
slog bruk. Det är tydligen ett re-
jält lagjobb som ligger bakom
den vackra och nyttiga byggna-

, tionen. Man var överens redan då
att ett riktigt Sjömärke behövdes
dels för de egna fiskeflottorna
som skulle ta sig förbi udden eller
in i Grankullaviken, eller för dem
som var ute på läng:reseglatser.

Synsoch hörs
En fyr skall ju synas men den

skall också höras. Vid dimma och

,Fram till 1 oktober får Gustav Ohlsson arbeta kvar som fyrvakt-
mästare vid Långe Erik. Sedan bär det av tiZZNMd,Qst-1n:oU- söder
'om Umeå. . SJ 7c.s.ibl-.>/t~.n

Det har f ö blivit lindrigare några heltidsarbeten. Ungdo-

~:!t !~:d:~a:a:e~~~~~::~ marna måste flytta till fastlan-

period fram till år 1945 var det de;å Ölands norra udde försvin-
fotogen som skulle bäras alla ner den 1 oktober tre arbetstill-
-trappor upp. Sen kom då el- fällen Fyren kommer förhopp-
strömmen som måste varit en .
välsignelse. Skötseln blev ju både I·-----~------
enklare och framför allt renliga-
re.

ningsvis att fungera lika effektivt
som tidigare. Men ur fyrvaktar-
synpunkt blir Långe Erik en död
fyrplats.
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