
"The time has come, the Walrus said,
to talk of many things ... "

Fyrmästarens härgardåd

På Bohuskusten lär man i gångna tider
ha bett följande bön:
~ Ack Herre Jesus hör vår bön
släck fyren ut på Väderön
Sänd fartyg hit från fjärran länder
att de må bliva vrak vid våra stränder.
Hur var det längs den västerbottniska

kusten? Bad man böner här också om
att vår Herre måtte välsigna stranden
med vrakgods?
Därom vet vi föga, men vi vet att det

Ihänt många hundra fartygsolyckor ge-
nom åren, som krävt hundratals män-
niskors liv. Det påstås ,f.ö. att Helena.
Elisabeth-kyrkan på hembygds området
Gammlia i Umeå, ditflyttad från Holm-
ön, byggts av vrakgods, virke från stran-
dade fartyg.
Det berättas ute på Holmönockså om

JOI1Mickelsson på 1700-talet, en riktig
sjörövare. En gång lär han ha lyft yxan
över en "ilandfluten" strandad skeppare
med orden:

- Ska jag, eller ska jag inte?
Den skeppsbrutne såg hon-om dock

så oförfärat i ögonen. att han Iät yxan
sjunka.
Några år senare återkom samme

skeppare och han lät slå. fasttaga Jon
Mickels, binda honom vid stormasten
på sitt fartyg och upprepade med
yxan i högsta hugg hans eget grymma:
- Ska jag eller ska jag inte?
Jon föll bävande till föga och und-

slapp även han med förskräckelsen, be-
rättas det.
Det berättas i en sjöförklaring inför

Umeå rådhusrätt så sent som 1855 om
norska briggen Toivo, som strandat vid
Holmön. Då man inte fick bärgarhjälp
begav sig hela besättningen tilil Holm-
sund för att få hjälp. När man kom till-
baka var fartyget helt utplundrat!
Det vore dock orättvist att inte näm-

na något om alla de anonyma hjältedåd
soeauträttats i det tysta av fiskare, lot-
sar och f~personal samt i modern tid

av kustbevakare och sjöräddningsperso-
nal. Som representant för alla dessa
som med fara för eget liv räddat far-
tygsbesättningar må nämnas fyrmästaren
på Holrnögadd Emanuel Pettersson.
Även om honom berättades det den dag
som i dag än- ute på Holmön. Fakta i
"målet" får vi bl.a, genom en skrivelse
som dåvarande lotsfördelningschefen i
Umeå A. Gadelius skrev till närmaste
chef i Luleå den 18 januari 1862.
Han berättar. hur ett mindre fartyg

på resa från Vasa till Umeå den 9
oktober 1861 'strandat på, Svartbådan
sydost på Gadden. Fartyget hade slagits
i två delar. Den ena delen spolades bort.
På, den andra klängde sig besättningen
fast över natten. Där upptäckte fyr-
mästaren dem när det så småningom
ljusnade.
Han fick med sig fyrvakaren J.V.

Grubbström och pigan Eva Maria An-
dersdotter ien roddbåt. De tog sig
mellan rbrottsiöarna och stenarna till
vraket och lyckades att med hjälp av
en båtshake fånga upp de nödställda
en i sänder. De räddade var nära, sans-
lösa av köld och utmattning, men de
kvicknade till sedan de pysslats om av
fyrfolket i land.
I augusti meddelades det att "hans

majestät kejsaren av Ryssland" behagat
tilldela fyrvaktarna Pettersson och
Grubbströrn räddningsmedalj i silver
med tillhörande band. Pigan Eva Maria
fick inget, men nog borde hon haft en
penning även hon. F.ö. -gifte sig J.V.
Grubbström och hon så småningom.
Men det var inte enda medaljen fyr-

mästaren fick. Den 17 oktober 1864
strandade norska skeppet Amazon på
Malgrundet ost om Holmögadd under
'Svår storm 000 tjocka. Kaptenen och
ägaren H.A. Sunne har utförligt berättat
om denna händelse i sina memoarer
Livserindcinger, Men han hade redan
inför rådhusrätten i Umeå redogjort
för händelsen då man var på väg från
Torneå till England med planklast.

Grundstötningen berodde på att kap-
tenen tagit en snötäkt, låg "kullerstens-
holme" för ett isflak. Man tog sig i land
på denna holme och inväntade dagning-
en i skydd av livbåten. Den här gången
fick fyrmästaren Emanuel Pettersson
med sig fiskaren CA. Andersson.
Båten var dock så liten och sjön så

svår att man bara kunde ta två man
åt gången med sig. Men så småningom
var alla samlade på Holmögadd.

När kapten H.A. Sunne på hemväg
passerade Stockholm hände det samti-
digt som man där. firade Sveriges och
Norges föreningsdag. Staden var rikt
illuminerad. Det hölls tal och det sjöngs.
Kaptenen och hans styrman besökte en
restaurang dit patriotiskt sinnade stu-
denter från Uppsala också sökt sig. Kap-
ten lI.A. Sunne tog tillfället i akt och
'berättade om det fina omhändertagandet
som beståtts honom och hans besättning
på Holmögadd. Det blev en festlig natt
för alla. Man hurrade och man skålade.

Så småningom fick Emanuel Petters-
son en medalj i silver med inskrift "För
Bergardaad" jämte 40 kronor. Fiskaren
c.A. Andersson fick 40 kr.
Också en tredje räddningsinsats av

Emanuel Pettersson känner vi till. Den
utfördes samma höst. Den 4 december
1864 var den lilla skonerten Schamyi
från Piteå på resa från Stockholrn till
Gumbodaholmen med säd. Det var sent
för årstiden.
Skepparen H.J. Burtrand tänkte gå

Västra Kvarken, men fann att den var
full med is. Han lade då om rodret för
att ta östra Kvarken i stället. Men i det
hårda vädret lydde fartyget inte rodret
utan' drev i land vid Kolhuskroken .på
Holmögadd. Även här finns lotsfördel-
ningschefens ord; " ... vågorna medfö-
rande is övergingo fartyget".
Emanuel Pettersson såg att snabb

handling var nödvändig. Han ryckte till
sig några laxstänger på land och med
hjälp av dem kröp han ut på de, gungan-
de Isflaken och lyckades nå de nödställ-
da så att de kunde föras i land oskadda.
Det framgår inte av alla berättelser

om Emanuel Pettersson om han fick nå-
gon särskild medalj också för den in-
satsen. Men när han slutade i lotsverkets
tjänst 1883 fick han emellertid Patrio-
tiska sällskapets guldmedalj för nit och
redlighet i rikets tjänst. Han dog 1905
på Holmön 90 år gammal. Vikingadjärv
och rådsnar skrevs det en gång pm ho-
nom.
F.ö. är det endast två av fyrarna längs

västerbottenskusten som är bemannade
i dag, Sydostbrotten och Holmögadd.
Meningen är att Sydostbrotten snart
skall avbemannas samt att SMHI övertar
ansvaret för Holmögadd och dess vä-
derstation.
Holmögadds fyr upprättades redan

1760 efter framställning av borgarna i '
de nordfinska kuststäderna. I runt tal iLr
500 strandningshände1ser längs den väs-
terbottniska kusten kända, de lätta ej
medräknade.
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