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På väg att bli obemannad. Per-Erik Broström har jobbat på Holmögadds fyr sedan 1967. Det är Sver-
iges sista bemannade fyr, men nu skickas de sista fyrvaktarna hem. En epok går i graven. Vemodigt,~~~~~~~Ö •.~. ~ __ ~ ~ ~ _
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Fyrvaktarna lämnar Holmögadd
HOLMÖGADD. Fyren på Holmägadd är Sveriges
sista bemannade. Nu går fyrvaktarna även där
iland och en flera hundra år gammal epok går i
graven.

FYREN MITT EMELLAN UMEÅ och
Vasahar visat sjöfarare vägen
sedan 1853.I mars är det 150år
sedan den byggdes. Då går fyr-
vaktarna där - Sveriges sista -
av får gott.

- Det känns både märkligt
och vemodigt. Men livet går vi-
dare, säger fyrmästare Per-
Erik Broström.

Han funderar, kliar sig i
skägget och tänder en pipa

Fyrpar. Per-Erik och Gunvor
Broström.

medan han tittar ut mot de grå-
svarta moln som håller på att
bygga upp ett oväder. Låga nior,
kallar han dem.

- De har legat där ett tag. Det
blir snö.

- Här märker man av vädrets
krafter. Här inser man att män-
niskan är som ett litet sand-
korn i helheten.

FYRA MAN DELAR på fyrvaktar-
jobbet på Holmögadd. De går i
par två veckor i taget. Exakt
vad som händer sedan vet de
inte.

- Man får väl gå hem och fun-
dera på tillvaron, säger Bro-
ström bekymmerslöst.

-Någon tyckte att jag skulle
börja studera, men det är nog
inget för mig. Jag är 55 år och
blir väl klar lagom till pensio-
nen. Dessutom vet jag inte om
jag skulle trivas. Jag tyckte när
jag började för 35 år sedan att
gubbarna var lite udda. I dag är
man inte bättre själv, säger
Broström och skrattar gott.

Per-Erik Broström har ett
sidojobb. Han åker på mark-
nader och säljer sockervadd.
Då får han också träffa folk.
Det blir ju lite dåligt med det
på ön.

Gamla anor. Holmögadds fyr har visat sjöfarare vägen i drygt 150 år.

-Men att leva på socker-
vadd ... Det kan bli knepigt, sä-

, ger han.
- Vi är inte här får pengarna.

Vi är här för att det är ett annat
liv. Vi passar inte in där, säger
han och nickar mot fastlandet.

PER·ERIK VISAR oss runt. På går-
den står två kanoner. ,De an-
vändes en gång i tiden får sig-
nalering i dimma. Då eldade
man också med kol i tornet. Nu
är det mistlur och tusenwatts-
lampor som gäller.

Vi klättrar de 83 stegen upp
genom tornet. Där uppe är ut-
sikten ofta bra, så bra att SMHI
en gång gjorde ett studiebesök

får att kolla om luften verkli-
gen var så klar som fyrvaktar-
na påstod i sina rapporter. Vid

- bra väder ser man både Sverige
och Finland. Per-Erik öppnar
bakstycket på fyrljuset och vi-
sar glödlamporna.

-Det är dem vi kollar. Åt-
minstone verkar Sjöfartsver-
ket tycka det;' säger han syrligt.

Det blir ett konstigt 150-års-
jubileum.

- Kanske kommer det några
fina herrar när vi ska hem och
kanske får jag då möjlighet att
säga vad jag tänker. Jag tror det
blir min roligaste dag här, sä-
ger Broström.

- Men då slipper jag i alla fall

jaga folk. Det är positivt.
Från början var Holmögadd

Sjöfartsverkets ö. Då bjöd man
båtfolket på kaffe och hjälpte
dem med bränsle. Sedan blev
området militärt. Gästerna
blev inkräktare och uppdraget
att jaga bort dem. En omställ-
ning, minst sagt.

Runt Holmön ligger hundra-
tals vrak som fårlist i oväder.
Men dykare är sällsynta.

-De aktar sig. Jag kan inte
-berätta mer. Det är militär sek-
retess, säger Broström.

Det är Sjöfartsverket som be-
talat fyrvaktarnas löner. Men
de har haft kontrakt med för-
svaret för att hålla området

folktomt. SMHI har betalat för
väderrapporteringen var tred-
je timme därifrån. Men både
försvaret och SMHI har nu sagt
upp avtalet.

- Vi kan inte betala för att de
ska kolla så att lampan blinkar.
De sista 20 åren har deras hu-
vudsakliga arbetsuppgifter va-
rit åt försvaret och SMHI. Nu
finns inga arbetsuppgifter
kvar, säger Sven Hanebom, sjö-

_trafikområdeschef på Sjöfarts-
verket, och fortsätter:

- Det är tråkigt att en epok
går i graven, men man måste
vara realist. Fartyg använder
satellitnavigering. Vi skulle
kunna släcka fyren på Holmö-
gadd utan att försämrasjösä-
kerheten ..

PER·ERIK BROSTRÖM håller med
om att fyren Holmögadd inte
längre är viktig. Han pekar ut
mot Nordvalen. Den fyren Iig-
ger mitt i farleden och det är
den som sjöfarten behöver, om
ens den.

- Tekniken har sprungit i
kapp oss fyrvaktare. Men de
som är ungdomar i dag kom-
mer också att bli ifrånsprung-
na. Vi kan inte stanna tiden, sä-
ger han, blickar ut över havet
och säger:

- Kunde vi det skulle vi för-
modligen fortfarande ha kol-
eldade fyrar.

Anders Boström
DN:s medarbetare i Umeå

anbo@hbme.se
070-59266 78
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Sedan 1853 har fyrvaktarna på Holmö-
gadd mellan Umeå och Vasa vakat över
sjöfarten: Men i mars är det dags för
Sveriges sista fyrvaktare att gå iland.
Per-Erik Broström vet inte riktigt vad han

ska göra efter de 35 år han i tvåveckors-
skift sett till fyren och nött dess 83
trappsteg. Men han ser fram emot att få
säga några sanningens ord till de fina
herrar som låter en epok gå i graven.
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