
SUNDSVALLS TIDNING nsdagen den 24 Mars 1970 II~Il

BREMÖ I(APELL FÅR NY~~ÖVERROa(~~
- . .



Hår år fdrgstarka mån
o •• opa on-som anar varen

Våren har kommit med små försiktiga dagsmejesteg ute på Bremön. Fyrfolket kan så
långt kikarlinserna räcker tälja en svart, bitvis ganska bred-råk som ringlar upp mot Här-
nö. Men än dominerar isen. på Revhällan har den tornat upp sig i små berg. Men man kan
också se den lätta violetta skiftningen i lövträdens spretiga armar. Snart spränger det i
bladknoppar och då står det inte länge på förrän Bremön på nytt är beredd att famna sina
sommargäster i de välskötta röda gårdarna kring 1600-talskapellet varifrån just nu ham-
marslagen ekar.



skall väl kapellet bli lika friskt som
naturen själv på den attraktiva ön.

SNICKARSIGNUM
O De lärda tvistar om när Bremö
kapell uppfördes. Så där riktigt
säker är man inte även om 1624 är
mer eller mindre officiellt fastsla-
get När man nu rev bort den gam-
la brädfodringen fann man bevis
på att forna yrkesmän varit i farten
och traditionellt ristat sitt signum i
timret Exakt stod det så här:

"Lo om 1715 .... Ano 1696
Iohan Erikson W Nils Erik".

Nu trodde man ett tag att det
var de ursprungliga byggarna som
med kniv eller stämjärn ristat den-
na hälsning till eftervärlden. Men
så är nog inte fallet Det var nog
även då fråga om en förbättring.

Den som säger så är kanske den
mest kompetente. Kamrer Fritz
Montelius är den förste som är
född på Bremöns norrsida. Det
fanns ingen väg över isen den de-
cemberdag han lämnade modersIi-
vet Och stormen ven den dagen.

- Nej, jag håller nog på 1624,
säger han.

Fritz Montelius är både först
och sist på Bremön. Där' har han
sitt fädernehem - den väl bevara-
de lotsgården. Givetvis firar han
påskveckan härute. Knotar inte
nämvärt över att vattenledningen
frusit Skottar sig fram till brunnen
och klarar den detaljen. I övrigt
fmns både elektricitet och andra
moderna aggremanger i huset Så
han trivs och klarar sig fint

Fyrmästare Tore Hessler har
några dagar före varit där och sla-
git på eluppvärmningen. Också en
gammal Bremö-uv som tjänat sjö-
farten 13 år på ön. Men nu börjar
det dta ihop sig till pension. Hes
ler blir sannolikt den siste ordinarie
fyrmästaren på ön. Man talar om
automatisering och avbemanning

jQquWl 'l9,13:-Mett;. än: är inget de-
finitiJt i{':~.....t "':L~ 1. ~.... ,,- ~

Det 1i1Iakapellets exteriör får en
ny "överrock". Man vet väl inte
med säkerhet hur många gånger
kapellet rustats upp sedan gävlefis-
karna uppförde det 1624. Men åt-
skilliga gånger har det skett 1685
fick varje hushåll på ön bidra med
tre bräder var för restaurering. Nu
är det SundsvalIs Gustaf Adolfs
och Skönsmons kvrkliaa samfällig-
het som med AMS-medel tar bort
murkna bräder och ersätter med
nya.

- Men ursprungligt och pietets-
fullt skall reparationen 'utföras,
säger Henry Krook, som tillsam-
mans med sonen Kaj och snickar-
na Ragnar Eng och Valdemar
Skogman har det hantverksmässi-
ga ansvaret för att kapellet skall
återfå en frisk, men samtidigt ge-
nuin yttre skrud.

Väder och vind har farit illa med
både brädfoder och timmer. Rötan
har hunnit in i det lilla skärgårds-
kapellet Men Krook och hans
mannar tror sig också kunna klara.
den detaljen. Men har karvat bort
det sjuka i timret och vad det lider

FYRFOLKET
O Men just nu är det trots allt
ganska folksamt kring det 16,3
metet höga' fyrtornet som kastar
sitt l OOO-wattsken 16 distans-
minuter över havet Förutom Hess-
ler finns biträdande fyrmästare
Gustav Olsson och l:e fyrvaktare
Rune Mattsson på plats. Därtill
extra fyrvaktare Jonas Bergström
och det tmrallige biträdet sjöbjör-
nen Erik Björklund, som krossat
världshaven åtskilliga gånger och
bl a har en hel del att berätta om
torpederingar och skeppsråttor.

Sedan Spikarna tog över,
lotspassningen har det blivit lite
lugnare för fyrfolket Men nog har
dom uppgifter ändå. Går bara inte
att på heltid studera älgen som of-
tast söker sig fram till fyrfolkets
boningar. Klimatobservationerna
kräver sitt dygnet runt Inte minst



oar varen
~på Bremön. Fyrfolket kan så
l-råk som ringlar upp mot Här-
lp sig i små berg. Men man kan
la armar. Snart spränger det i
å nytt är beredd att famna sina
skapellet varifrån just nu ham-

fOr flyget Är sikten under 4 800
meter skall Midlanda anropas.
Men Bremön är en angöringsfyr så
den har i många andra samman-
hang stor betydelse för sjöfarten.
Fast båtarna går vintertid inte så
tätt genom isbältet därutanför rå-
ken.

Det hör också till fyrfolkets var-
dagsbild att underhålla fastigheter-
na. Men nog blir det tid till hobby-
jobb, läsning och annat pyssel mel-:
lan vakterna. Man lägger en och
annan sköt under isen och tar upp
lite torsk och strömming. Så färsk-
varor finns på nära håll. Isolering-
en talar man inte så mycket om.
Vintertid kan man ringa till Block
som tar snöskotern och åker ut
När vattnet är öppet finns ju båtar.

NOG HAR MAN VARIT
MED •••
D Sjöbjörnen Björklund har en
egen stuga alldeles intill fyren. Han
trivs med tillvaron. Läser en och
annan pocketbok, kopierar i detalj
en gammal Bremö-karta där namn
som Gethelvetet bl a ingår, En
jordnära karl trots årslångt däcks-
tramp. Med humorn som väl an-
vänt samtalsvapen. Som minns det
roliga i allt det dramatiska. sjölivet
många gånger skänkt honom.

Står inte på förrän han berättar,
att han seglat på nästan allt som
flöt under åren 1924-1940. Och
sista året blev dramatiskt värre när
han med Atos av Hälsingborg väst
om Skottland trälTades aven tysk
torped.

- Det gick vägen trots allt Men
en av oss blev kvar. En höganäsare
som varit med om fyra torpe-
deringar tidigare. Vi fann honom

Bremöns siste ordf.ntzrk/yrmiiSUlre. Mycket milli' för att Tore HessIN blir den nuuuren.13 år Nu 1um tjänat
på Bremön. Nu drar det ihop sig till pension. Här på post vid/yrtonets reling.

aldrig. Vi övriga gick i livbåtarna' - Men en dag blev skepparen
och plockades tre timmar senare misstänksam. Han kunde också
upp aven islänning. avslöja att det var tjyv-och rackar-
DE KLOKARÅTIORNA spel med i leken. För det var nämli-

.. .. . gen så, att när den förste matrosen
~ Vaggl.?ss, 'k~ckerl~ck~:. och släppte råttorna en och en över re-
rattor. Forr ~tt gissel for sjofolket lingen, stod kamraten under med
Men det var inte sa lange sedan d~t en hink och fångade upp dem.
v~ varda~sm~t Som exempelvis Sedan gick han och redovisade
nar Ato~ gick till botten. • medan den förste fångade råttorna

- VI hade massor. av ra~tor på nytt Sällan har så mycket, sprit
ombord. Skepparn premierade ratt- betal ts f . lite ått
jakt tt be al ed' a s ,or sa ra or ...genom a t a m en sup M tr . D . .. ". d' D f . - en o mig. agen Innan VI
per langa rat~. et anns killar seglade ut och gick på torpeden låg
om~rd s.~!'1 for stod det språket, vi i Glasgows hamn. Då fick vi
berattar Bj<?rklund. uppleva en förunderlig syn. Råttor-

- ~ag minns en matros s~m kom na mönstrade av. De gick på tros-
upp ti.ll skepparn med en hink full sarna iland. Jag tror säkert varen-
med rat~?r. . ... . da råtta lämnade skeppet' Kanske

.- Har har VI en. Har har VI kärr de på sig vad som komma
t~a ... o~h tre ... o s v :. Han tog skulle och det var faktiskt erfarna
rattorna I.svanse.? och ~lappte dem besättningsmän som tog det allvar-
en och en I taget o~er relingen. ligt när de såg vad som skedde.

- Det blev manga supar. Efter
ett tag kom en annan besättnings- VAPENHUSET BLEV DASS
man upp med en ny hink råttor. D Vi sliter oss motvilligt från
Han gjorde samma sak. Båda in- Björklunds stuga och fOlj'i:r den
kasserade 'sina supar. Det blev upptrampade stigen ner mot kapel-
många. let Tar skotern till~hjälp ner till

Erik BJÖr'kb",d. gammal fliiliiinr somjobbar vIdfyren berikar bl afrl-
tiden med att knnina ~n vamm.al Rrnnn.knrtn. nfOh hPriittnr aiir"n

Montelius som har kaffepannan
varm och gärna vill lotsa oss ge-
nom Bremöns historia via sitt rika
kunnande.

- Kapellets historia är kanske
inte till alla delar sakralt fridsam,
säger han. 1890. överlämnade
hamnlaget kapellet till SundsvalIs
för samling. 1910 var det dags för
en stor reparation som utlöste stri-
digheter. Bl a var riksantikvarie-
ämbetet inkopplat Man ansåg att
vapenhusets utformning innebar en
vandalisering. Det kom givetvis
bort och fungerar i dag som mitt
dass.

Medan marsdagen sakta grånar
och råken där ute drar ihop berät-
tas om fyrvaktare och lotsar, om
fiskare och sommarfolk. En histo-
risk mosaik om en ö av säregen
art som av nåder förlänats den 15
april 1624. Men en ö som många
älskar. Mest om sommaren, men
som i vintermånader ligger som en
längtans ljusglimt i mångens hjär-
tan.

RUNNER(tellt)
BO DAHLGREN (foto)


