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Följ tned till Långe Jon,
. ..

Skandinaviens högsta fgr
Ölands södra fyr Långe Jan, Skandina·

viens högsta fyrtorn och en stor turlst-
attraktion, sköttes förr manuellt.'

I dag är den helt automatiserad ochsåväl
fyrmästaren som fyrvaktarna är borta.

Kvar finns däremot bröderna John och
Bertil Nilsson, anställda väderobserva-
törer av SMUl.

Precis som kollegan
.Evald Pettersson i norr
lämnar John och Bertil var
tredje timme väderobseva-
tioner till 5MBI.

De arbetar ett dygn och
är lediga ett.

ARBETSDAGEN
- Egentligen blir det en

arbetsdag på fjorton
timmar ena dagen och tio
den andra. Vi byter av
varandra klockan tio.
Första arbetsdagen sträc-:
ker sig alltså fram till mtd-
natt, och nästa fram till tio
morgonen därpå, berättar
Bertil Nilsson.

STRESSIGT JOBB
Att det är ett stressigt

arbete är inte svårt att
förstå. Sömnenblir sönder-
ryckt i och med rappor-
,terna till 5MBI var tredje
timme.

- Det är ansträngande.

Visserligen tar inte själva
arbetet mer än samman-
lagt en halvtimme varje
gång, men man har svårt
att koppla av de två och en
halv timmarna till nästa
rapport, menar Bertil.

Bertil, som varit fyr-
vaktare vid Långe Jan
sedan 1972 och väder-
observatör sedan 1980,har
bytt arbetsgivare från sjö-
fartsverket till SMHI.

ANNORLUNDA
Förr var det annor-

lunda. Då sköttes allt
manuellt. Vi fick tända fyr-
ljuset vid solnedgångenoch
släcka det vid solupp-
gången. Men det räckte
inte! Hade man vakten var-
man tvungen att hålla sig,
vaken. Det gällde att kon-
trollera vädret hela tiden
och om det behövdes sätta
igång mistluren, förklarar
Bertil.

På sommaren invaderas
fyren av nyfiknaturister.

- De blir färre och färre,
för varje år. Kanske be-:
roende på bensinpriset.

PROBLEMET
Problemet med John och

Bertils tjänster är att vissa
uppgifter från sjöfarts-
verket ingår. Det innebär
'att detl>llr svårt att skaffa
vikarie om det skulle
behövas. -.
"Varje år besöker någon

från SMHI väderstationen
och kontrollerar utrust-
ningen.

Den högsta vindstyrkan
Bertil mätt upp är 42
m/sek.

- Visserligen var det
från fyrens topp, alltså
nästan 42 meter upp.
Numer mäter man från tio
meters höjd, säger Bertil.

LUGNA VINTRAR
Under vintern är livet

kring fyren lugnt och stilla.
Bertil och John tar det
lugnt: Sköter sthaarbe-
ten och ser till att allt är
som det ska.

Men nu i sommar då
förvandlas den fridfulla
vardagen. Då kommer
turisterna!
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Historien om
LANGE JAN
Fyren byggdes mellan
l november 1'785

tändes den för första
gången.

Till 1845var fyrljuset
en öppenstenkolseld.

1845 blev stenkols-
elden täckt.

1900 började man an-
vända fotogen.

1948 blev. fyren elek-
trifierad.

Lampan som är en.
halogenlam~a !ir .på'

.1 000watt. lJnsen är av
slipad kristall och för-
storar upp ljusskenet till·
1,5milj normalljus.

sitter en bifyr som var-
nar för grund i Kalmar·
sund.

Höjden är 41,6meter.
Vilket gör den till
Skandinaviens högsta
fyr.

Trappstegen är 204.
Sedan oktober 1979 är

den helt automatiserad.
Den l januari 1980

slutade Långe Jans och
Ölands sisu.. fyrmästare
Nils Nordström sin
tjänst.

I dag, kontrolleras·
fyren bröderna.
John och Bertil Nilsson,
.a~tällda av SMHI. Bertil NUsson är väderobservaWr och tillsammans med sin broi

John sköter ban rapporterna till 8MBI var tredje timme.~


