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':"valls ~VidkommåDde~'hade säkerligen stadens, redai-e~~,träeXpor.;.:
törer 'och andra' hahdelsmän förenat sina' ansträngningclr för

'föra:it få en angöringsfyr till stånd som trygghet för:den allt
mer 'tilltåg~de 'sjöfarten Sundsvall och övriga Norrlandsstä-
der hade redan sedan' 1830-ta'let haft regelbunden ångbåts-
trafik på' Stockholm, och 1854 hade staden t.: o. 'm. fått egen
passagerareångare »Sundsvall» på Stockholm. Några lastånga- c

re, hade väl' knappast visat sig -i våra farvatten vid, den, tiden,
utan var det endast segelfartyg som oombesörjde de tyngre

, transporterna till och' från staden och det begynnande, indu-.
, . smdistrlktet. '.' ' ,

'~är'~j ~ndast 'Br~mö fyr blev "IX. Brämö:' , i
fullbordad .1859, utan även Björn Linsfyr med fast sken. l
och, Bjuröklubb samt fyrskeppet Lat. N. 6213,1' Long'O.i745.5,;,
Sydostbrotten omedelbart följt Fyrapparaten. 2:a ordningen,
av Agö och Lungö., samtliga i lins-, stillastående. . ,

,Bo.ttEmhåve~ingå dessa sanno- ' 'Fyrtornet: avsten, ljusgult ..
likt . i ett länge närt program, Grundens höjd över vatten- :
vars tillkomst säkerligen Och till ytan: 61 fo~.. o. 'I

stor, del, varit omsorgen om pas- ~orI~ets,höjd .~~an.~und 51 fot,
sageraretJ.·afikenefter kusten. Fyrljusets höid over vatten-

Ur:.Beskrivnmg öfver Sven- ytan: ~Ol fot. \ '.
ska fvrames ,utgiven av Kongl. Lys~~d~: 1~ a 18 mmute~:. , i
Lotsstyrelsen '187Z och en före- Lysf~t. fr~ N. W., N.u O., ~
gån,g~.etill, Svensk fyrlista-häm- och S. over t~ 'S\\1',tS.~." .
tas, follande: . " (Forts. isfdii 11, sp. i)



Br~mö' fyr ...

Forts. fr. sida tre
Detta säger ju en hel del och

torde jämte sjökortet vara det
väsentligaste av vad en sjöfa-
rare behövde veta för angöring
av kusten, Siffran IX betecknar
att fyren Ar 1872 var den 9:de
i ordningen från Malören eller
norrifrån räknat, däri inbegripet
fyrskeppet Sydostbrotteri.
I land fäster man sig nog för

en del andra detaljer. För den
tillfällige besökaren synes fyr-
tornet vara det som först väcker
hans uppmärksamhet, och myc-
ket riktigt, det dominerar om-
givningen.

Lanterninen på dess topp döljer
i sitt inre den sinnrika fyrappa-
raten, själva kärnan l. .fyrplat-
sens utrustning.

VI vU) ur minnet ta en
.f1yktlJt titt på dess .mnan-
domen, '

Efter att ha erhållit· fYl'mäs-
tarens benägna tillstånd om in-
syn, finna vi att ovanför den
kopparbeslagna. bastanta in-
~ångsdörren sitter eri tavla med
artalet 1859,som minner om bygg-
nadsåret. Fyrmästaren, )Över-
sten för de lykttändares, som han
skämtsamt benämndes på sina
håll, öppnar dörren. och en ky- -
Hg luft slår emot en. Halvdun-
kel råder sedan dörren Rått i lås.
Man ser alt väRRarna äro grå-
målade och alt upp till Innan-
dömet leder en spiraltrappa med
många steg. Kommen halvvägs
äl",en plattform ordnad där man
kan ta en vilopaus för att njuta (
av .utsikten genom ett par fön-
ster, det 'ena vettande mot sjön,
det andra mot farleden. När man l

fortsatt till trappans slut kom-
mer man upp till det lilla vakt-
rummet med skrivbord och stol
för vakthavande.

Här sitter på väggen en gam-
mal vaktfördelning med. snidad
ram tillverkad av den första fyr-
mästaren. Ramens sniderier gel'
oss följande upplysningar: )Den-
na ram är gjord af Johan Nord-
blom 1876. Till minne af den
f~rsta fyrmästaren vld Bremö
fyr. Fyren tändes första ogån-
gen den 15 oktober 1859. Da var
Schön fyrvaktare och Hammar-
berg fyrbiträde. Var på' Din
Vakt, Sköt Tjänsten väl och
noga'>.

Man kan vara övertygad om
att minnesorden efterlevats ge-
nom tiderna.

Kände må'n tro den gamle att
slutet nalkades. ty han dog 1876.
. Från vaktrummet leder en

lejdare av järn upp' till fyrappa-
raten med dess stora lins. Putsat
och fint är det överellt, ty här
får ej finnas ett dammkorn på
linsen eller lanterninens rutor,
så här fejas och putsas ideligen.
Från vaktrummet leder en dörr
ut till den fyren omgivande al-
tanen.Här har: man en utom-
ordentlig utsikt åt alla håll Från
altanen lede •..-en l~.idåre.\\RR!.tilJ
lanterninens utsida, ty. glasen
skall putsas allt emellanAt. Man
får inte vara höjdrädd om man
skall praktisera sig ned till mar-
ken frAn altanen pA den mot.. .. -- .. -------



.n.1:::I.L &..l.P.&" a..a.~"''''''''''' ...,"'- __ & •..•..•.• "". ••

denna -resta stegen, .Lotsarna
pläga använda den vägen när
de skola se efter fartyg, som de
förmoda befinna sig i närheten
av Grans fyr.. .. -,
.Man kan utan överdrift påstå

att fyrplatsen i mAngt och myc-
ket förändrat utseende under
årens lopp. Både fyrtorn, fyr-
apparater och. bostäder ha mo-
derniserats och en del nytt till-
kommit. '. .

Fyrtornet, utvändigt klätt med
gult fasadtegel, hade' bU kon-
skuktör övenyringenjören N. G.
von Heidenstam och uppfördes l
av murarmästaren' i Sundsvall
Jonas Nilsson.. Hela anläggnin-
gen inkl. fyrapparat och perso-
nalbostäder drog en kostnad av
63.500 r:dr, inte småsmulor på
den tiden. .

På senare Ar. (öl'sA~s tornetmed ett svart bälte. 13yggt pa
självaste hälleberget skulle man
tro att tornet skulle motstå i-o
dens tand i hundratals år, men
så blev ingalunda fallet. Av obe- ,
kant anledning uppstod på senare
år sprickor i murverkets fogar,
som trots reparation. slog upp
på nytt. En: förmodan att
sprängningar av vraket efter

Mls Temeraire, .då skakningar
kändes i själva ber~et skulle
vara orsaken eller åtminstone
påskyndat förstörelsen, är kan-
ske riktig. Till slut ansAgsbäst,
och billigast i längden, att upp-
föra ett: nytt torn av betong i
det gamlas omedelbara närhet,
vilket skedde 1948, varpå fyrap-
paraten . överflyt~c;les i befint-
ligt skick. . .

Konstruktör. av det nya fyr-
tornet är överfyringenjören R.
V. Frost och arbetet .utfördes av
ett av Lotsverkets arbetslag. Fy-

'rens nuvarande höjd. över vatt-
net är 31.2 meter mot förut 30.

Lysapparaten har undergått
flera förändringar .under årens
lopp. Ljuskällan,. under åren
1859:-:-1887 varveklampor med
rovolja. 188$-1908., veklampor
för fotogen, .Luxljusinstallel'a-
des 1909 och var i :bruk 'till 1937
då anläggningen elektrifierades.

Fyrskenet var till 1937 vitt
fast. vilket medförde vissa olä-
genheter vid' navigerlngen.: Än-
drades nu till intermittent med

. färgade sektorer enligt vederta-
get bruk. Ljusstyrkan är 90.000
intemationeHa Hefuerljus.

Mistsignalering inrättades först
år 1889, då handdlur installera-
des i en liten byggnad, den s. k.
åtitkanten. Motordelven .mist-
lur inrättades 1905, då ~lurhuseb
byggdes i fyrens omedelbara
närhet. Detta .·~e .moto-
rerna, som i· luftkompressor
sammanpressade .luft . till hårt
tryck, vilken sedan med [ämnå
mellanrum passerade en ljud-
alstrarare åstadkommande Ill-
Vrål ut genom' Jl1tmynntilgama
på taket. I ~'med' fy-



Bostäder åt personalen
by~gdes givetvis samti-
di/itt med fyren

och i huvudsak enligt 1830:-talets.
fastställda bostadsmodell, nämli-
gen ett rum åt vardera fyrvak-
tare och Iyrbiträde och gemen-
samt kök med öppen spis och
bakugn. Fyrmästaren erhöll 2
rum och kök jämte ett expedi-
tionsrum. Därtill kom uthus med
visthusbodar; ladugård, källare,

, brunn m. m., som jämte bostads-
huset eller fyrbyggnaden . drog
en kostnad av' 11.300 kr.

Det gemensamma köket ställde
säkerligen grannsämjan och hus-
mödrarnas' "-;tålamod. }:lä chårda
prov och någon ändring.' härut-
innan skedde ej förr än .·1902 då
huset byggdes om så att fyrvak-
tare och fyrbiträde fingo var sitt
kök. SamtldiRt byggdes tvätt-
och bagal'stuga i särskilt hUll in..;.

r vid brunnen. 1925 utökades fyr-
vaktarens och fyrbiträdets lägen-

1 heter med ett rum och hat samt-
liga bostäder sedan 1937 el-ljus.
Brunnen invid tvättstugan gav

• ej vatten under alla förhållan-
den, varför artesisk brunn an-

- lades på berget invid bostäderna
. i slutet på 1930-talet. Fotogen-
- boden som obehövlig sedan fyr-

platsen fått tank anläggning, flyt-
tades upp till uthusen och blev
vedbodar, som förut saknats. Bo-
stadshuset med vad därtill hö-

s rer stål' nu i 23.000 bokfört värde.
1

rens elektrlfiertng .utbyttes den a
motordrivna mistluren mot en b
mernbrnnsändnre, typ Nautofon,
för vilken byggdes ett 20 meter g
högt fackverkstorn av järn på o
Revudden. Samtidigt byggdes g
cirkulär radiofyr, varmed gives '\i
signaler vid tjocka ävensom g
~klarvädersignåler~ med vissa a
mellanrum. Råoljemotorer al- n
sira erforderlig el-ström och si
dessa och radioanläggningen in- fi
rymmes i det tillbyggqa lurhu- t
sel s

För ett fyrtiotal år sedan o
byggdes nordost om fyren en Ii
ställning eller galge för fyr- ä
skeppssignaler medelst ett antal c
koner och klot av svart väv. 6 f:
olika signaler avgives; numera
omfattande Grundkallen till s
Nordströmsgrund längst i norr. Il
Hissad signal betyder-att resp. å
fyrskepp icke är på sin station, Ii
som kan vara nyttigt att veta u
för. förbipasserande fartyg. 11
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Ål' 1897 blev Bremö interna-
tionell signalstation. Telefonka-
bel drogs då över Brernösund o.
telefonväxel installerades J fyr-
mästarens expeditionsrum. Fyr':' '

l mäst, Hammarberg blev växel- .
~ förcetnn.darc och hade RH tlUgQ- .:

dosktiva sig 5 .öre för· varje te-
l lefonsamtal, samt 25 öre för te;,.:
". legram och nattsamtal. Ett av'
l fartyg signalerat telegram om 10
· ord kostade 80 öre, varav lotsar- .r

na som stod för signalstationen
, skulle ha 55 öre, stål' det skri-

vet i annalerna. Men telegraf-
verket, som väl ej ens då var nå-:
gon välgörenhetsinrättning, skul-

r le således stå. till tjänst gratis.;
vilket knappast är troligt. .

Fyrplatsen' hade ingen båt-
hamn. Fotogen och andra för-

~ nödenheter lossades från tjänste-o
fartyget utanför Viken oeh rod-
des i land och transporterades

, sedan upp till förrådet. . Foto-;
· genfaten rullades över berg och;

hällar upp till fotogenboden vid
· Brunnsparken, ett många gånger.

besvärligt och tidsödande arbe-
T te. Under de stora omdanings-
• arbetena på 1930-talet., byggdes

egen båthamn vid Varpet innan ..•
föl' Refudden och, nedanför fy-

t ren jämte slip för personalens
s båtar. Terrängen upp till fyren
lär brant och .oländlg, varför.räls-
t bana .med 'vinsch·. anlad~s för

transport av råolja, bränsle och
andra förnödenheter. ;.' . '. .

1 Hela fyrplatsens '; bok,föJ;da .
,. värde val' 1948 225.000,kr;j'V~rav ..
t för mist- och radioanläggningen

kr. 113.000. . _. -r , .:"

- När Björkö by erhöll elektrisk
i belysning togs sikte pa Bremö
- fyrplats framtida behov av el-
O ström. I år har .belysningska-

bel utlagts mellan Löruddenoch
t Bremö och ledningar dragits
- fram till fyrpatsen så att till-

koppling nu endast är en tids-
fråga. < > .

• Att anlägga' en fyrplatS är inte
Il bara att ,ul>pgöru' rititi:n.~gar och

bygga. Låii~:innan des!ll~: te
r mal'~!tågot c?~dnas och me. tan-
l ke pa "den bhvand~,ij.erfiJ.alens
Il förmåner utom lön' 5ch kost-
- nadsfri bostad, även ordna för

dem om t. ex-.rätttillfiske,mul';'
Il ~_t~?pl~1:s för dek~~ ·skM.tar;;..:.o~~.y.

·rättighetler som ans e =uner
, H. "'1", .;, •••. ,.''''



,Fyrmästaren blir skog-
vaktare, ,

Brell!-ö~fy~~ats bev som s~-
nes ingen'dålig' fyrp ats med sa-
dana förmåner för personalen.
Det$lande~': jord som dika-
des;~ll(jch, ~1igi1ad~s;" lämh~de I

snart !-: kofodat meI1 lador Hck :
persort~le~ an$kaffa I.På egen be-, I

kostnad.>-(Vi*e I ~ynade9 på '
öns',kogoch Idet gtk nog täm- '
Illen .märtfrl,tt då fyrmälltaren :
sedan 1860 var utse d Ull skogs- '
bevakare.' ',; "
, •Vad han haft 'I aryode för den
sysslan torde ha varit litet eller
ingenting, 'ty 1869 anhåller han'
hos Skogsstyrelsen om en grati-
fikation för de nio årens tjänst-

l göring, samt l fortsättningen ett
årligt arvode av 200 r:dr, mot-
svarande; skriver. han, hälften af
skogsuppsyningsmännens inkom-

r ster av tjänsten, eller ock att er-
hålla 2 eller 3 tunnland på kro-
nans bekostnad 'l.\ppodlad och
hägnad myrjord å Bremön jämte
150. r:dr årligt. ar~ode tills att.~~~1~.,jord .kO~Ter att bär.a

Eatt göra intrång på ~dl'a med- l
borgares rätt i dessa stycken. c

Bremö är kronholme. flå nog \
gick det jämförelsevis Hitt att ):
ordna markfrågan och Tyrbyg- \
g~~ .'. myndigheterna l emellan. t
Varre var det att orFa de an- l
gelägenheter som ~est komme J
att beröra den blivande' perso- r
nalens . intressen o4h i utsikt
ställda förmåner, frälTjst båthamn
fiskerätt och bete llt ~ågra krea-
tur, och häri ville SundsvalIs
stad och dess' ~isker kap ha ett
ord med i Iaget] .Säk rligen hade
långa och' segslitna fö handlingar
ägt rum mellah lots~ördelningS-
chefen, löj~ant J. O. igren och
fiskerskapets målsm"n.

Ärendet behandlad s av K. B.
som i tvenne 'utslag av den 30
november och 131 december 1859
ålade borgerskapet a~ti>del~ en-
ligt första utslaget 40stnadsfritt
upplåta tjenligt båtlandningsstäl-
le i hamnen :.Viken:. Isamt fiske-
rätt omkring och' m~lbete för 4
kor och 9 getter, gem~msamt med
Borgerskapets .~reatur å öen och
dels enligt senare. utslaget av-
träda 4 tunnHuid af 'å nordöstra
delen af· Bremön befintliga my-
rar eller annan tjenlig jord till
odlingslands. Sedan yttrande i
målet erhållits från Kongl. För-
valtningen af Sjöärendena stad-
fäste Kongl, Kam ,arkollegiunl
K. B. utslag den 24 dec. 1860,

; ,



::~;~~~~~i:örj:s~'i~S:kt'~~~~
vitsordade den !nit! och msorg
~or~blorn :ådagala~t vi~., evak-
nmg~n,',.atthan-fat;t- vl~atUlaS

; div, kostnader .och att särskild
bevaknihg 'vore särdeles joehöv-

, lig numera sedan virke därifrån
årligen: försåldes. I kungl. Bref
den , 12 nov. 1869 tillerkändes
Nordblom-som gratifikation 200
rsdr . 1 ett för allt att utgå ur
Skogsplanterlngskassan 4ch att
från samma, kassa anvisades 100
r:dr för att' ':.såsom hjälp Itill in-
hägnad och uppodling a:v2 tunn- ,
landJempligt belägen av I veder-
börande revirförvaltare (W. Fel-
lenlus). anvisad myrjord ~ Brem-
ön, som i mån af odling181'betet
efter. revirförvaltaren därom
lämnade itity~ till Nordb om ut-
betalass. ". .," '
. Och :Nordblom, som tydligen
var 'en företagsam herr~, utsåg
åt· sig, som man få~ tro ilsamråd
'rrted"jä~ltstaren, ett fö~varligt
s.tycke #ibrd ~axl )Slätte~),. men~~',~s.c;f~,(Jyt:,i~is~ersf.~l'et. Det,
koni ' deras' ur~ldr1ga rat gheter
för när 'oCh' 'Här hade e sina
täppor'och potatisland. I et blev
höglJudda protester .och ~il1slut
fatta,de IIlAA pennan och lJPpvak-

. tadelvederbörandei myncjllgheter
med,besvär över förfaran,~et med151ft~i~tr~..;~~~ke~ä.;~[I,te~~d:
'.Inlagorn~ 'äro: mycket lntres-
sanf-a,:o,cll.aeen god bild av för-
h~~denå':på!gn'l flydda tider,
men.' skulle allt för mycket in-
kräkta på 'utrymmet i denna ar-I
tikel. . '. "

Framdeles .brukades jorden!
omsorgsfullt' och fyrpersonalen I

anskaffade' gemensamt t. o. m.
häst '{ör ändamålet. Fyrmästare
Hammarberg hade byggt egen
ladugård, och. där fanns även
platlJ för.hästen; vilken äten kom
bra' ti1li pass: vintertid f~':rhem-
forsUrtg\~.'J.b.v foder från ladorna

!I och';\v~d':från skogen å ägarna
,;, sjjil'i'å" Söjrl' lotspersonale .
r Sedan 1934 hal' jordbruket helt

upphört 'A~:mjö~ num!:~a regel-
'. bUndet,' b,$llltas'vid Loran från
r l~~ts~t på' B~örköilllador~

.. I "I '



na, som ro .enskild egendom'
och föremål för in- och utlösen
vid personalbyte, äro rivna och
bortförda,' inhägnaderna förfalla,
dikena växa igen och skogen
återerövrar sin mark.

Nordblom var energisk på
många sätt och fick även sina
underlydande med sig. A en
karta över fyrplatsen upp-
gjord av lotslöjtnanten i Sunds-
vall, J. R. W. Liljeqvist stAr un-
der N:r 13 sBrunnsperkens an-
tecknat: :.till .vilken fyrmästare
Nordblom samlat jord>. Den
sträcker. sig från vägen ned till
stranden vid Bullhällan och var
nog något aven, idyll med s~ren-
berså och blommor när den vuxit, !I' i I
illL I I ' I

Till sin egen trevnad och nytta
samlade fyrpersonalen under
årens lopp jord till planterings-
land och täppor invid fyrbygg-
ningen. ,

Skogsbevakaretjänsten inneha-
des sedan Nordbloms frånfälle
1876 av till fyrvaktare befordra-
de Hammarberg till, dennes död
år 1900, då fyrbiträdet, seder-
mera fyrmästaren G. P. Hägg.
mot ett årligt arvode av 250 kr,!
innehade befattningen till .om-I
kring 1917 då ön fick egen kro-
riojagare.

Före fyrens tillkomst stod
ön obebodd vintertid

eller sedan Hskare och lotsar
lämnat sina boningar på hösten
och gått i vinterkvarter i Sunds-
vall, dör dc flesta hade sina bo-
pålar. Fyrfolket blevo ensamrna
under vintrama till inpå 1880-
talet. Efter stadens brand 1888
började lotsar, i synnerhet de
yngre, bosätta sig där mera all-
mänt.

För: skolundervisning åt barnen , Ii
blev lintet ordnat förr än 1907 I'

• då s.' k. lotsbarnsskola inrätta-
s des, som fortgick några år, var-
t efter barnen, som tidigare in-
a ackorderades' i familjer på fast-
r landet, vartill föräldrarna erhöll

ett inackorderingsbidrag pr barn
:l och läsår om kr. 40:-. Det het-

te bidrag, men nog VRI' det bra
L litet när dyrtiden satte in under
O första världskriget.
9 Bremö fyrplats var kring se-
- kelskiftet en av Sveriges bästa _
.t fyrplatser i synnerhet för fyr- marberg med 41 tjänsteår och
,- mästaren, som utom sin lön, jord Hägg 42, då han 1934 avgick
!- o. d. hade inkomster av skog- med pension.
4 vaktaresysslan, från meterologis- Vid en återblick som denna är
d ka anstalten och telefonväxeln,
h vilken senare med sin ständiga det icke utan att man är frestad

beundra dessa män och deras:; ~:d~~ragg.dock gav ett ej ringa hustrur, som för sin utkomst valt
1- ett, liv i avskildhet från andra
11 l människor under årets bistra
. Fyrens första persona månader. Kanske då mest hust-
l'~ begravd på ön. ruma, som mången gån~ måst
1- Märkligt nog lI~ger fyren~ för- hysa ängslan föl' sina män t. ex.
m sta personaluppsättnlng begravd i sä~sen eller i färd med att bärrpå öbs lilla kyrkogård. Fyrvak- ga ~'nal fiSWredSkap i en häftigt

tare P. Schön 1864, 43 år gam .• tlåk llll11aJ)de ~tbnn. i Och. når;
mal, fyrmästare J. Nordblom der svå~aj st~~ kO~j att.l b~t;

~- 1876,i samt fynnästare H. G. eller på' gt,Ulgande i~flak måst.
Hammarberg 1900i59 år gammal. bege sig till fastlandet och kan-.

y:. Förutom Nordb om har Bremö ske när stunden är över och l
ii haft' 6 fyrmästare, nämligen T. krafterna någotsånär återvänt, I
in, W. Montelius, Hammarberg, G. med den nyfödde bege sig hem:
a- W. Sunqberg, G. P. Hägg, J. W. under kanske lika svära förhål-
de ökvist'bch'nu J." K' Matts~oi1: larl8en' fast av annån'~~r't:'Mtffi
ck 8·iY.l'vakta're utom' Schört. Stöh'e det fanns ju besvärligare fyr .•
e-, omsättning har det varit på fyr- platser än Bremö och det på nä-
på ,biträden, . ej mindre än 15 st. ra håll. . .
n- ,Fynnästarna Hammarberg och Därför ingen klagan, man ha-
en Hägg har under sin tjänstetid de ju själv vetat VAd man gav
ts. varit Bremön trogen där de 81- sig 1 kast med . Och då sÄ, ..

. ledes passerat graderna, Ham-. -J!.
.en
ler
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