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I·(ÖPENHA11J\?S1.NGAREN Knut har le-
gat i Svart& och lastat trä till N ord-
afrika.

Om man kan f<\ sig en »plankbiljett»
ut till Bremö P

- Well, det må de gärne fä.
Well, så kastc vi loss och glida medströms

ut helt sakta med kapten och lots på kommando-
bryggan. Småningom slår maskinen över till full
fart. Dagen är tung och däven och vädret nästan
kav lugnt inne i Svartviksbukten. Men ute vid
Draghällan drar det rätt friskt. Längre ut börjar
det kännas gropar. Det väser och viner i tackel
och tåg. En stadig sydost presenterar sig. En
flock måsar följa troget på spända vingar kring
akter och midskepps.

Fy vilken sikt! Brernön ligger svept i ett grått
dok, som om den klätt sig i säck och aska. Eller
är det en gråterskas huckle, gråterskan, som grå-
ter och klagar över alla dem, som gått ut men
aldrig kommit igen? Det är många, som där. ute
gjort det i mörker och stormiga höstnätter över
gormig sjö och slamhala strandklippor?

Genom diset och den eftermiddagstidign decem-
berskymningen blänker. Brcmo fyrljus ~ch topp-
lantärnan från lotsbåten, som slicker ut för att
möta och avhämta lotsen ombord.

En hastig bordning, så att kaptenen, som står
på kommandobryggan och röker cigarr och snackar
till avsked, inte behöver onödigt förlora en minut.

.Lotsen glider som en mjuk vågsköljning över
relingen, glider vidare lika smidigt utför lejdaren,
ned i lotskuttern. Det gäller att försöka O'öra efter
det där lika fint. Om det gäl' _. b

OVANFÖR lotshamnen ligga i klunga sm ä,
mestadels gamla, gamla lots- och fiskarstu-
gor som en flock uppkrupna g råg äss. Trots
att stugorna allmänt äro röda. Allt blir till

grådask i skymning och dis. Ä ven havet är ett
enda dimmigt grått, avbrutet av vitskummande
brännin.gar mot rev och strandhällar. I två knip-
pen, skilda från varandra aven över de låga hus-
t~ken uppskjutande gräbergsknota, ligga sällade
till varandra ett 3D-bl sbu zor eller så inemot

Men här finnas blott "sju lotsar jämte fyrens
tre mannar. Och en vinterboende fiskare.

När den gröna, ljusa våren och sommaren med
de vita nätterna komma, dfl komma. också de andra,
gamla lotspensionärsr, vilka övervintra i staden
fiskare från kusten och även en och annan semes-
terliggare, av vilka den bremörödde stadsk am rera-
ren må kunna räknas som den trorrnnsto. JTan
i kompani med ett par andra stadsherrur har hos

k. m: t och kron an fö r.'bFfn·t: Ri O" rätt
att under därtill mellgi ven lid ~1O( io-
liera öns harar, ett kärt besvär, so m
på de senaste åren nyinflyttad riiv an-
nars sköter om fullt tillfredsstä.lIande.

På öns sydvästra sida vid Bremö-
sundet ha vi ett mindre lotssamh älle,

Sanna, där två lotsar i samarbete med kollegerna
uppe vid fyrplatsen äro stationerade. I vackert
sommarviider föredraga en del in- och utgående
Låtar att bcg ngun sig av den något korture vii gen
genom sundet.

Det har varit tal om an1äggandet aven ey-
. kelvä~ mellan de båda lotssta t ioncrnn på
Brerno, fyrplatsen och Sanna, en sträcka på
ett par-tre kilometer.

Det har blivit stickor utsatta, stickor som visa,
hur den nya, fina vägen går - på kartan. I
verkligheten är den blott ett provisorium, en hjälp-
hgt upprustad stig, pli. vilken sannalotsarna ha
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s?m varm~kalla! Det ger skydd för väder och
vind men ?nte stort mer, En lots berättade med
gott och fordr~gsa?lt humör, hur han en vinter-
n:tt med verklIg vinterkyla kom varm och svettisr
: ter en bråd utkall~ing och skulle övernatta i
tum,met med le m:ts Järnspis och j ärnsäurrar i två
vå.n i.nrrar Det 't' b~'öf ~'.: . var ing en mg annat aH &rin:1, o:h
,J all, a~ vant, att ~unna klara sig i alla väder.
~en att l svettIg' . skjorta gå och koja den natten
I }ogemenhummet var förenat med större risk -än
noden krävde. Det fanns en ann a t väsr : ttri tt f f' '.. , il U vag, a
, a .ram 'or jaruspisen och hålla eld hela natten,
, Huj' sku,lle det ,vara, om statens bostadsinspek-

tion toge sig en titt över till Bremö D" f'.. ... ' ar lnns
son:: namnt overnattn!ngsrum, Säkert skulle det
kunna oJ'c1na~ n:ed fn hämtning privatim. Lots-
kuttern får JU m te gå i annat än t'" teä d, . Jans earen e.---

Redo, alltid
redo genom
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att löpa fram och tillbaka. Ibland vid bud utan
föregående varsel kan det bli att i becksvart natt-
mörker gno för brinnande livet, så att svetten
lackar. Man har de ännu kvarstående stickorna
att följa.

Sannalotsen behöver dock inte vara alldeles
husvill, när han kommer .. till huvudstationen ne-
danför fyren. Där har lotsverket en byg'gnad'sJänga,
vilken tjänat som skola åt öfolkets barn. Så blev
skolan slopad och fäderna få en slan t till skol-
hushåll inne i staden eller var man helst vill.
Lotsarna vända sig till staden med sina barn, f yr-
folket till Njurunda. Den gamla folkskolan blev
sedan bostadshus med ett j ärnspisrum upplåtet
som logement för övernattande lotsar från Sanna
och från staden.

I dessa tider bygger staten nya, dyrbara. vägar,
anlägger vatten- och avloppsledningar åt det ena
och det andra samhället, anlägger idrottsplats e;',
bygger kommunalhus och så vidare. För att skapa
arbetstillfällen. Och lämnar ut bostadsförbättrings-
pengar.

At sig själv eller sitt folk har den inte råd
att ställa i ordning, så att ens mycket enkla och
billiga krav kunna tillgodoses,

Inte kan man påstå, att de, som på. Bremö
bo i lotsverkets hus, det är blott ett par stycken
sådana, ha något av den nya tidens bekvämlig-
het. Det verkar något av statarestuga eller såg-
verksarbetarebarack i den gamla stilen.

l

natt som dag.

HUR gammal. är bebyggelsen på det karga
och bistra Bremö, där det. mellan ber~sknal-
lar och marnar knappast finns en odlingsbar
fläck, stor som ett öresland. men dock mul-

bete för leohållning sommartid?
Bebyggelsens ålder känner man inte så noga,

Att den går en hel del hundratal år tillbaka
i tiden bar man på känn. Det var fiskare, som
från början befolkade ön och byggde dess stugor.

Den första lotspassningen skedde från Bremö
kalv. Så flyttade lotsarna över till Sanna. När
fyren byggdes på Bremö nordöstra udde, blev där
också lotsarnas storstation.

J ag' g'år och vankar mellan de gamla, typiska
fiskarsuurornn, som numera till större delen in-
köpts av I'I;tI.sens lotsar, och söker efter någon
hållpun k t. .I o l där finns en sådan. På gaveln till
en liten kåk med hög och rank skorsten är ett
årtal.: 172(), Stugans både yttre och inre ge tro-
värdig-het åt årtalet. År 1745 Btår det på flöjeln
till det lilla kapellet med dess två små. sabbats-
klockor, rödstrukna väggytor och vita knutar ka-
pellet med sina tre gudstjänster om året, allt un-
der den ljuvliga sommarens tid.
. :Med fyren, som byggdes 1859, kom den nyare

tiden för Brcmo. Nyare på sätt och vis. Dess
nordostspets blev ur sjöfartssynpunkt det centrala
hos ön. Då hade' också Norrlands och distriktets
stora trävaru t.id börjat bryta in 'och ge uppgifter
även åt havets arbetare. Det var mycket nytt
S01l1 .. sedan undan för undan trädde in i tiden.

Aven på Bremö förnummos fläktarna av denna
nya tid.

Här får den dock aldrig makt att vandalisera
det gamla. Därför möter man på en sådan här
plats, där fyrpersonalen har sä kallat enslighetstill-
lägg, en stämning så äkta och naturlig förnäm
oCJ1 milt berusande som gammalt gott vin.



Lotsen Koliberg på kvällsvakt (överst t. v.) - Ett stycke Bremö l dess mlljil, när vi stuckit ut från lots-
hamnen (överst t. h.) - Därunder: Lotssamhället I två snitt, t. v. Bamnens och t. h. Vikens samhälle .

..- .O'-.--_.O' bort motorn o'(·.bå och tar fram den g-amla hand-

l·OTSEN på. utkik i vaktrummet får i sikblig tutningen .
.....J natt blossmng. frän utgående fartyg vid Sjö- Ä ven lotsurua hotas med att få sitta emellan,

. . grundet som signal att lots skall hämtas. Och . om det nya löneregleringsförslngs] skulle oför-
han blossar till svar, att ljussignalen uppfat- I ändra] gfl igenom. Det blir då indra.gningar av

ta ts. Alldeles som förr. Och han uppbådar till pe.l'sonal och indragning även på andelen i lots-
tjiinstgöring Mtbitriidet samt lotsen, som är i tur mngspengarna.
alt p~ssa. Men gör det inte som förr. N u går -r-r-..

han un telefonen och alarmerar och får ögonblick- COLUMBUS tog sig över till Amerika och
ligt svar. klarade kustens farvatten utan fyr och utan
. Rnllar tjockan in från havet och sveper in am lots. Men hur skulle det nu gå, och vad
l något, som kunde liknas vid en hiskelig ullkarda, skulle hända, om en fyr slocknade och en
eller står regndisen tjock och otäck upp över Äst- lotsstation inte blossade till svar vid begäran om
holmen, in mot Löran och ut över Bottenhavet, då lotsning P

<:> talar man inte med bloss. Och inte heller med Och vad kunna inte dessa sjöfartens vaksamma
kanoner, liksom i den g-amla tiden. Då går vakt- tjänare få vara med om i det tysta? Själva tala
havande vid fyren in i tyfonhusets maskinrum och

de fåordigt och lågmält därom. Och förmäla de
sätter i gång luren. Med komprimerad luft brum- något, är det, som vore det ingenting märkligt alls.

, niar den för två kilos tryck tre gånger i minuten
. o.ch bör i stilb. väder höras lika långt, som fyr- Livet så här ute i ständig friktion med en hård

ljuset kall skonjas. Och det har sexton nautiska och' otämjd natur fostrar människorna på sitt sätt,
'- mils lysvidd. danar karaktärer. Det är onaturligt att se sig

FY1Taktare Söderlund, rospigg och sörlandsbe- själv stor, då man sitter i en bräcklig- farkost ute
tonad så att det märks, är numera äldst på p lnt- i rum sjö, där himmel och hav mötas. Eller man
sen med 2fi tjilnste[\l' pr. Bremö. Under hans tid i det lilla lugna hemmet känner sig som omfam-
~lal' det varit maskindr:iven mistlur vid fyren. Men nad av detta stora, oändliga, som också det har
l fyrtornets bottenvånlllg står den g-amla mistlu- sin begränsning.
ren ännllqOm reserv och får tjänstgöra som strejk- Jag kommer in till fyrmästaren, som i höstas
brytare, om. dess efterträdare skulle hekajas av kom hit från Berguddens fyr på Holmön. Han
den nyare tIdens. anda och neka göra sin tjänst. talar om sin hund, en stövarblandad spets, som

Deu gamla mlsLlurell drogs för hand. I oeldat kommer och smeker så vänligt. Och han, fyrrnäs-
rum var det att stå med klockan i den ena han- turen från Bergudden, är nästan litet stolt över,
elen ad med den andra dra mistluren. Var det att hans fyrbenta vän är utrustad med fyra öron.
envist tjockt väder, kunde man få stå så och titta Men han talar inte om som 'något utomordentligt,

. p:\ klockan och dra veven dygnet runt. Men så, att han under sin tjänst vid Bergudden, det. var

. hade man också för detta extra jobb 10 öre i tim- en januaridag 1922, räddade fem personer från att
r:1Cll, sedan man dragit veven j en och en halv på ett isflak driva ut till havs i kvällsmörker och
tJmme utan penningar och för intet. snöstorm och g'll en säker död till mötes. De fem

N n F:'lr motorn dra, och under tiden får vakt- räddade kommo med julpost och annan post å
havanden tillskriva sig- 50 öre i timmen. Hur sparkstöttingar. Holmön hade då varit utan post
liinge det varar. [det nya löneregleringsförslaget i sex veckor. Lotsstyrelsen gav livräddaren
ha;!' mall ,·('lat peta bort den där 50-örincrell för diplom och en penningbelöning, som utgjorde 10

.. O'_.l11~stlllrt'n. _I~.~~II;i!.ndak. __~~~~och ri~sda~. pet,nr kr. pr riiddat. liv.
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ett fartyg- på ett rev söder om Bremö kalv. Först ~latt gingo ut med lotsbåten och aldrig kommu
i dagbräckning on blev det möjligt för bremölot- igen.
sarn a att g-t\. ut till undsättning. Men inte en mi- Morgonen börjar bräcka. Oföränderligt till siu
nut försummades. En knapp halvtimme efter det riabur men ständigt skifbaude till sina yttringar
besättningar, var räddad ombord 5. lotsbåten, bröts häver sig havet utanför udden med fyren. Och
havemten av och sjönk. fyren med sina 15,000 normalljus kastar strälknip-

Sådunt där hör till yrket, tycker man. Och pen ut mot sjöfararen och ger åt lotssamhället
det är så, en illusion av klar fullmåne i molnig natt.

Till yrket hör också, aU cn och annan går ut Men, då de vita sommarnätterna komma, då
utan att nånsin korn ma igen. Aren 1020, 1027 har också Bremö sin ljusa sagotid - har det även
och 1929 vara svåra.olycksår för Bremo. om bränningen mot rev och strandhällar frfuser

Det stoiska IIl ,,\Il, varmed mall tazer sådant som en katt.
d~r, har Fröding- nästan cyniskt mejslatOi sin mera
Vida famnande dikt: Viirldens gång-: Kå.

Vågorna rullade a",k!ikt gr.'l.
- Nu sjönk han. nu syns han ej mer, kapten,
- Jas-å.
Havet vätte, stormen ven.

Men det är ej niigOIl hjärtunns okiinsJirrheL uu-
der en väder- och vi ndbarkn.l yl.n och i en" ständig
beredskap att se icke enda-t Inran utan själva dö-
den i vitögat.

Fr'prling har o,:kså en sLl:iing, i vars vibratioa
han sök"l' "frpr f;;r'0IJingcll i (Jet 80m sker:

z

Ar det s-könt att drunkna
i en havsvågs famn,
är för al la sjunkna
djupt i djup en hamn?

Det kommer som något av salt skumstänk i
ögat, då han, som varit med här i 25 år, står ute
p.å den kala klippan, ur vilken fyren ränner upp
Iikt ett Liljeholmeus stearinljus, och med sitt
pekfinger sticker ut platserna: här utanför fyren
rakt u t u tanför revet, var det han försvann för
evigt, lotsbåten, med sina tre man 1925. Där
borta vid Skatuclden -27, där gick han, Aspen- .
berg, Lort, medan han, Hagström, kastades upp av .
en dyning, sögs ut igen och kastades upp på nytt
och kom hem. Ensam. - >En skall varda upp-o
tagen, en annan kvarlåten». - Och där, redaktörn
ser där u banfor de branta strandklipporna, gingo
-29 båda två ombord i djupet, Sundin och Ny-
berg. De hade passat ångaren, avlämnat lots,
gjort sin plikt. Den sista. .

Det ligger också en skälvning i målföret hos
honom, som står med pekfingret och berättar -
inte för att få tala om det där utan därför, att jag
frågar om det.

}(
AN ni begripa det, ni som bo i höga sten-
hus med alla nutida bekvämligheter en, tv ä,
tre, fyra trappor och et1\. i fönstret eller på
balkongen och undra, vem det är, som nu

bärs ut ur huset mitt emot, begriper ni, huru man
i ett samhälle med enslighe"tstillägg' för sbatstjä-
nare känner sig och är som en enda stor familj'
och som sådan lever och känner med och för var-
andra?

NAT'l'EN har varit litet orolig. Mistluren.
vilken brummat sedan förmiddagen, har tyst
nat fram mot midnatt. Sedan komma båta:
ut och in och blossa efter lots. Och lotsen,

som nu har den s. k. hundvakten mellan 24 och 4.
kallar i belefon till utryckning i Ilera omgångar
'Lots att hämta! Lots att lämna!

Jag- råkar bo vägg om vägg med extralotsen
som är båfhiträde. J ag ligger och räknar, hUI

=_ mång_a_ gånge:...?-_~t_~i:_~~~~~ans far, rri.~~~~~::.._-=~==-


