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För 50 år sedan - 2 september 1961
- förolyckades två män när kassun-
fyren Sydostbrottens innerkassun
störtade ned mot vattenytan i sam-
band med att ytterkassunen skulle
fyllas med sand.

» Det var väggen som var för svag, men
eftersom vi följt ritningarna kunde ingen
skuld läggas pa oss.

Text och foto TOMMY GARDEBRING

Mellan 1957 och 1987 byggdes
27 kassunfyrar i Jävre strax
söder om Piteå för att ersätta

fyrskeppen. Det blev ett rejält lyft
för lilla Jävre, och det var med Ams-
pengar som det hela startade.
Byggnadstekniken vid världens

enda "fyrbyggnadsfabrik" var unik.
Den stora fördelen var att en stor del
av arbetet kunde utföras på land och
att man sedan bogserade ut kassun-
fyrarna till sina positioner för att där
avsluta arbetet.
Sydostbrotten var den fjärde kas-

sunfyren som byggdes i Jävre och som
vid alla tillfällen när fyrarna sjösattes

Ivar Berglund, Jävre
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var det något aven folkfest. För Syd-
ostbrottens del skedde det 12maj 1961.

I knappt 20 år
var Sydost-
brotten en
bemannad
kassunfyr.

platsen i Jävre, när Sjörapporten träf-
fade honom hösten 2008, året innan
han avled.
- Jag fick beskedet via telefon när

det hände. Det blev givetvis mycket
diskussioner om vem som var skyldig
och det genomfördes en stor under-
sökning. Vi var oroliga för att vi hade
gjort något fel när vi byggt fyren, men
Kungliga Tekniska högskolan kom
fram till att det inte var något fel på
betongen. Det var väggen som var för
svag, men eftersom vi följt ritning-
arna kunde ingen skuld läggas på oss.

DRYGT TRE MÅNADER senare var Syd-
ostbrotten på sin plats och den 2 sep-
tember hände det som inte fick hända.
De sex gjutklackarna som höll inner-
kassunen i sitt upplyfta läge brast.
Betongen smulades sönder och vattnet
rusade uppåt. Två personer lyckades
inte ta sig ut ur sina hytter utan drun-
knade. En var dykare från Lövånger
och den andre var från Holmön.
Så här berättade Ivar Berglund,

som då var Sjöfartsverkets främsta
företrädare vid den stora arbets- EFTER OLYCKAN FICK väggarna kraf-

tigare dimensioner.
Sydostbrotten blev sedan en

bemannad fyr i knappt 20 år.
Nyårsafton 1980 kunde fyrfolket
på Sydostbrotten fira hemma.
Då hade fyren automatiserats.«


