
Fyrblänk utan fyrfolk
.Uppbrott från Bremön

NU ÄR DET DAGS rör uppbrott av de sista åretruntbo-
ende på Bremön. Fyrfolket avlöses av automationen. Vin-
tertystnaden vid den istjättrade ön bUr total. Fyrmästare

. Gustav Olsson packar sitt ocIapr sig av tiDAgö. Biträdan-
~---_ ..._-- :_ •.....

de fyrmästare Karl Wablund med hustru Seija siktar in sig'
på GrundkaUens fyrlqtssun och fyrvaktare Erik Björklund,
64 fyllda travar iväg till arbetsfdrmedllngen i Sundsvall och
hör sig för.



Kvartetten representerar inte
precis några "glada fyrar". Fyr-
folket har under generationer
trivts bra på Bremön. Så också
fallet med den sista "besättning-
en". Med visst vemod lämnar
man den blinkande vita resen i
automatikens händer. Det blir inte
längre något dagligt spring i fyr-
tornets spiraltrappa, ingen vakt-
hållning av mänskliga ögon, ing-
en rök ur bostädernas skorste-
nar. Älgarna som smyger kring
kan lugnt gå fram och skrubba sig
mot tornets rappning. I vart fall så
länge vinter råder. .

Den 15 oktober 1859 tändes
Bremö fyr för första gången. Jo-
han Nordblom var förste fyr-
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D Nej inte kan man påstå att bilden beråttJlr om "fyra glada fyrar'. Snarare är det
med vemodfyTfolket på Bremön nu bryter upp och överlämllllr sysslorna till automatio-
nen. Fr vfyrvaktJlre Erik Björklund, biträdande fyrmästare Karl Wahlund. fynorne:
själv, samtfyrmästJlre Gusta» Olsson.



Uppbrott ...

Torsd,en den 9 mars 1972 <,
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mästare på ön och stannade till
sin död. Nu ligger han och även
hans fyrvaktare-begravda i jorden
kring Bremö kapell.

1948 togs det nuvarande fyr-
torneti bruk, Och nu 1972 är det
dags att låta den viktiga
angöringsfyren klara sig på egen
hand. Ett evighetsjobb sommar
och vinter, natt och dag detta att
kasta det vägvisande skenet ut
mot sjöfarare. Även mistluren
skall i fortsättningen sköta sig
själv. Indektorer slår larm när
tjockan kommer och utlöser det
genomträngande bölandet.

En efter en har fyrarna längs
norrlandskusten / avfolkats. Sjö-
fartsverket har gått försiktigt
fram. Man har automatiserat i
takt med den naturliga avgångt 1

bland fyrfolket. Men nu har man
nått den gräns då det börjar bli
knepigt att sysselsätta de friställ-
da. Fortfarande betjänas dock ett
antal fyrar manuellt. Agö, Sydost-
brotten, Holmögadd och Egge-
grund är några. Alla andra fyr-
platser ligger öde.

- Automatik i all ära, men viss
kontroll och larmanordning måste
ändå finnas, säger fyrmästare Gus,
tav Olsson. Det blir lotsarna på
Spikarna som får överta uppgiften.
Två typer av larm finns om något
skulle mankera. Ett för mindre fel
som inte kräver direkt ingripande.
Ett för betydande fel' som kräver
omedelbar åtgärd. Det duger inte
att en fyr står och "håller igen
ögat" .

.-:. Skulle det elektriska systemet
brytas slås automatiskt ett diesel-
aggregat på. Skulle också detta
aggregat strejka tar ytterligare ett

,reservaggregat vid. Så det skall
vara mycket till innan det blir hel-
mörkt.

- Men i princip skall någon var
sjätte vecka ut och kontrollera att
allt är i sin ordning. Men ingen
kommer längre att stanna kvar vid
fyrplatsen. Gårdarna överlåts san-
nolikt till domänverket eller mÖjli-\
gen till fortifikationsförvaltningen.



"BÅTEN SKALL TJÄRAS"
- Det här med ;indragningen

var det sämsta som kunde hända
mig, säger Erik Björklund, som
trivs ypperligt i lillstugan vid fyr-

I bjässens fot. Nog hade jag gärna
velat stanna kvar åtminstone till
pensionsdags. Men så blev-det inte.
Nu får man ta sig hem till stugan i
Björkö och fundera ut någon slags
sysselsättning. Jag tror inte arbets-
fårmedlingen satsar på omskolning
får min del. Men jag skall uppvakta
dem.

- Men nog~kill jag till5aka till '
Bremön igen. Här har jag båten och
den skall tjäras fram på vårkröken.
Och då dröjer man väl sig kvar en
och annan dag ...

Bremön anses av fyrfolk vara en
attraktiv plats inte minst med tanke
på att det under de allra flesta årsti-
der är lätt att ta sig till fastlandet.
Vintertid på skidor eller .skoter,
sommar med båt. Värre är det att
ligga på ett rullande fyrskepp. Men
också dom är borta nu och ersatta
med kassuner.
SOMMARPARADIS

Det är på lördag kvartetten säger
tack och farväl till Bremö. Redan
nu fungerar automatiken och finsli-
pas av montörer. Fyrfolket har
ägnat sista veckorna åt att packa
ner sina pinaler. Inte så mycket,
men det blir ett och annat som sam-
las under årens lopp.

Men när isarna så småningom
börjar knäppa och havet kalvar och
solen går i högre bana drar mången
fastlandsbo in vårvittringen i sina
näsborrar. Atskilliga har sina
sommarhem ute på Bremön och det
skall vara mycket till för att avstå
sommaren därute. En frisk utpost
mot havet, en ö med säregen flora,
en fiskareö omspunnen av traditio-
ner och legender. _

Fyrblänket fortsätter. Men män-
niskan har gjort sitt.


