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beslutade regering och riksdag att trafiken skulle bli kvar på Ny-
näshamn och Oskarshamn.

Eriks stora strid med byråkratin och politiken handlar om 
en gatlykta på stora vägen (väg 140) vid hans Koviksfastighet. 
Kommunen ville av besparingsskäl släcka den lampa som lands-
bygdskommunen tänt 36 år tidigare och andra enstaka ljus-
punkter på landsbygden. Erik protesterade och hävdade att det 
handlade om säkerheten för dem som bor på landet. De ska inte 
behöva lida för att kommunalpamparna slösar pengar på skan-
dalerna Snäck, Borgen och turistorganisationerna. Ett särskilt 
öga hade Erik till det centerpartistiske kommunalrådet Thure 
Larsson som var ordförande i Tekniska nämnden och dess ar-
betsutskott. 

Några av Eriks bidrag i ord och bild i 
striden om gatlyktorna på landsbygden 
1987–88. Roland Norbäck får Stryk av 
Thure Larsson, ett opublicerat prosabi-
drag och en elefantdans i Östergravar. 
Bildinsändarna var publicerade i båda 
Gotlandstidningarna.

Gotlands kommuns koilböikrar, dvs de två kommunalråden Thure Larsson och Erik Carlsson. Mosaik 1989.

Mosaiken från 1987 står kvar i Koviks förråd i väntan på 
att  kommunen kanske ändrar sig.

Gatlyktestriden finns dokumenterad i en mosaik i Kovik. Men 
redan i augusti 1987 hade Erik låtit sätta upp en egen lyktstolpe 
och gjort en mosaik TITTELITURE som han donerade till kom-
munen på villkor att den hängdes upp på en av Erik godkänd 
offentlig plats. Kommunstyrelsen tackade dock nej och kommu-
nalrådet uppfattade det som elakt och förbaskat dumt. Erik Ols-
son måste ha varit på hemskt dåligt humör när han gjorde det säger 
han i GA 25 september 1987. Erik arbetade en hel månad med 
mosaiken som finns kvar i förvar på Kovik. Eriks lyktstolpe fanns 
kvar ända till årsskiftet 2010–2011 då den ersattes av en ny på 
andra sidan vägen.

År 1991 pågick en sandlådestrid i de gotländska konstnärskret-
sarna. Kommunens kulturförvaltning hade tillsatt en kommitté 
eller jury bestående av Örjan Ringbom, Jan Brunius och Olle 
Gibson. De presenterade en lista över »godkända« gotländska 


