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Bremö fyr 150 år
Kerstin Brage

Fyren är en symbol för pålitlighet och säkerhet. Ett kulturhistoriskt värde 
som inte bör släckas! Fyrpersonal och lotsar har betytt oerhört mycket 
för säkerheten till sjöss och med livet som insats räddat många i sjönöd 
kring ön under årens lopp. En och annan drunknad har också bärgats av 
fyrpersonalen. 

Fyren tändes första gången 15 oktober 1859 och avbemannades den 11 mars 1972. 
Siste fyrmästaren, Gustaf Ohlsson, lämnade ön den 12 mars.

Fyren från 1859:
Fyrtornet var byggt i gult eldfast tegel.
Fyren är en linsfyr med fast vitt sken där fyrljusets höjd över havet är 101 fot.
Lysvidden är 16-18 distansminuter.
Fyrkonstruktör var Gustaf von Heidenstam, far till Werner von Heidenstam.

Fyren från 1948:
Fyren byggs i betong med ett 16,3 m högt torn.
Lanternin och fyrapparat flyttas över och förses med en 1000 W halogenlampa 
motsvarande 300 fyringstimmar. Lampförbrukningen är 2 lampor/år.
Den tidigare fyrljuskaraktären bibehålls (12 + 2,5 + 3 + 2,5 = 20 sek)

Gamla fyren med lotsstugan t.h. och mistsignalhuset t.v.. Mistsignalen var handdriven 
och då lotskulan var uppe fanns lots att tillgå. Det var fyrpersonalens plikt att fira kulan 
när siste lotsen lämnat ön.
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Minnesvärda årtal:
Redan 1477 omtalades notdräkterna vid 
Bremön. 

1613 erhöll Gävle Lörudden och 
Bremö som huvudstationer för fiske. 

1624 byggde gävlefiskarna kapellet 
och sina hus på Bremön. De kom på vå-
ren med sina haxar och vände åter till 
Gävle på hösten. Fiskeredskapen läm-
nades oftast i kapellet. Det var många 
segslitna förhandlingar mellan lotsför-
delningsmannen J.O. Wigren och fiskar-
skapets män. 

1700-talet var vårdkasarnas tid = 
uppkomsten av den 1:a telegrafen.

1721 kom ryssarna. De brände ner 
hela Sundsvall, Härnösand och hela kus-
ten upp till Örnsköldsvik. 

Från den 25/7 1755 finns hamn-
rättsprotokoll bevarade.

Från 1821 finns en dödsruna från 
Varpet (fyrens hamn). Ett flertal inskrip-
tioner finns på klipporna nedanför fyren. 
Fyrmästare Hammarbergs från 1900 är 
väldigt välgjord och vacker. Många förlo-
vade sig här och förevigade detta genom 
ristningar, också skepp finns avbildade. 
Årtal från 1700-talet med soldatnamn 
visar att de suttit på vakt här.

1837 uppfördes lotsstugan. Fyr- och 
lotspersonal har sorterat under samma 
verk i många år. 

Stormvarningssignalen sköttes av 
lotsar och fyrfolk. Signalen hissades på 
en hög träställning intill fyren. 

1857 byggdes alldeles intill lots-
stugan Bremö fyr, bostäder till fyrperso-
nalen, vedbodar, förråd, matkällare och 
brunn. Bremön var en kronoholme, så 
markfrågan var lätt att ordna för fyrplat-
sen.

1858 slipades lanterninens glaspris-
mor av Henry Lepaute i Paris. Prismorna 
skyddades i 90 års tid av vita linnegar-
diner som dagligen drogs för! Prismorna 
kostade på sin tid 32.000 kr. Till rutiner-
na hörde att i fyrplatsens dagbok anteck-
na när linser, speglar och lanterninrutor 
putsats.

1859 den 15 oktober tändes fyren 
för första gången. 

Den 30 november ålades borger-
skapet (d.v.s. sundsvallsfiskare) att gratis 
upplåta tjenligt båtlandningsställe i Vi-
kens hamn (närmast fyren) liksom även 
fiskerätt omkring och mulbete för 4 kor 
och 9 getter. Senare tilldelades fyrfolket 
4 tunnland på nordöstra delen av befint-
liga ”myrmaker och annan tjenlig jord” 
till odlingsland. Detta stadfästes enligt 
Kongl. Kammarkollegiums utslag 24 de-
cember 1860. Virke till lador utsynades 
på öns skog, vilket nog gick smärtfritt då 

Bremö kapell byggt 1624.

Dödsruna från Varpet.



3Svenska Fyrsällskapet Blänket 2009:2

fyrmästaren sedan 1860 var utsedd till 
skogsbevakare. 

1860 Bremöns skog ställs under sta-
tens vård och förvaltning.

1866 blir fyrvägen genom skogen 
klar. Sten med årtalet 1866 reses. 

1870 börjar man kola på öns södra 
sida. Galtströms Bruk behövde kol.

Samma år hade man en vacker syn 
då 13 fullriggare seglade söderifrån efter 
nordostlig storm. De länsade för styr-
bords halsar genom Bremösundet (som 
är 2 km brett). Fyrmästaren hette då Jo-
han Nordblom.

1881 Löneuppgifter:
Fyrmästaren: 800:-, 3 rum o kök, 4½ 
famnar ved, 40 ljus
Fyrvaktaren: 800:-, 1 rum och del i kök, 
2½ famnar ved, 20 ljus
Fyrbiträdet: 600:-, 1 rum och del i kök, 
2½ famnar ved, 20 ljus
Fyrmästaren hade dessutom 300:- i 
tjänstepengar

1887 var ljuskällorna ännu veklam-
por med rovolja.

1888 kom veklampor för fotogen. 
Dessa användes fram till 1908.

Under fyrmästare Montelius tid 
(1876-1890) byggdes ett timrat badkar 
för vinterbad. Det drevades och becka-

des precis som ett fartyg. Fyrbiträdet 
fick hålla en vak öppen i havet. Badhyt-
ter byggdes för damerna i Bullhällan och 
Storviken.

1890 fick Bremön en handdriven 
mistlur.

1897 blev Bremön internationell 
signalstation och en telefonkabel drogs 
över det 2 km breda Bremösundet. Fyr-
mästaren blev telefonväxelföreståndare. 
Han erhöll då 5 öre/samtal och 25 öre/
nattsamtal och telegram. Fyrmästarens 
dotter fick utbildning för telefonväxels-
handhavande i Stockholm.

Bremö fyr blev öns centrum. Från 
lotsstugan kunde man se sjöfarten runt 
ön. Där samlades man på kvällarna och 
lördagar var det dans på klipporna. 

1905 installerades en maskindriven 
mistsirén.

1908 den 1 september anländer 
kungaskeppet Drott till Sanna. Kung 
Gustaf V mottogs av fyrmästare C.G. 
Sundberg och lotspersonal. Älg skulle 
jagas och drevet började vid fyren och 
gick mot Sanna. På Bremö var det vid 
den tiden gott om älg. Rådjur, hare och 
räv fanns också. 

Fyrfolket fiskade mest, men jakt på 
sjöfågel och hare förekom. En fyrtäppa 
fanns där potatis och grönsaker odla-
des. Det var gott om bär på ön, lingon, 
blåbär, hallon, smultron och hjortron. 

Fyrmästarbostaden

Lotsbarnskolan, en ”kasern” som kommit 
från Storjungfrun 1903.
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Lotsarna hade ofta kor, vilket gjorde att 
stigar trampades upp och det var vanligt 
med kopiga.

1913 byggs dansbanan.
1914 lägger konvojer till nedanför 

fyren. Dansbanan var då populär.
På 1920-talet kunde Bremöbor få 

åka med lotsbåten till Juniskär och där-
efter med häst till Sundsvall. Barn som 
skulle åka med fick inte klättra i lejda-
ren. Man knöt ett rep om dem och de 
hissades ombord på fartyget som skulle 
in till Sundsvall. Många skolbarn var in-
ackorderade i Sundsvall.

1925 installerades en persiennap-
parat av märket von Otters med urverk 
och ett lod på 50 kg.

1927 byttes mistsirénen mot en 
tryckluftsdriven tyfon.

1920-talet. Fotogenfat som kom 
med lotsångaren dumpades i sjön utan-
för Viken och bärgades iland. De rull-
lades sedan för hand uppför den branta 
fyrvägen!

1932 byggdes landsvägen till Löran 
från Sundsvall. Innan dess var det bara 
en kostig till fiskeläget på fastlandet.

1937 elektrifieras fyren och tyfonen 
byts mot en nautofon som sätts upp i ett 
20 meter högt fackverkstorn. En cirkulär 

radiofyr installeras.
1938 får fyrbåten egen hamn. Det 

byggs en betongpir med brygga och en 
rälsbana upp till fyren med eldriven flak-
vagn för transporter. Fyrbåten hade tidi-
gare haft sin plats i Viken. Vid nordliga 
vindar måste alla båtar fortfarande dras 
upp eftersom betongpiren inte gav till-
räckligt skydd. 

1944 blir det vakthållning dygnet 
runt, t.ex. start 20.00-24.00, 00.00-
04.00 (= hundvakt) och 04.00-08.00. 
Nattvakt gav 8 dagar ledigt per månad. 
Man samlade ihop till längre semester-
perioder.

Många flyktingar kom från Estland 
i öppna båtar. En båt slogs sönder vid 
Småhällorna nedanför fyren. Mormor 
bjöd dem på mat och morfar gav dem 
torra kläder. 

Fyrmästare Petrus Hägg t.v. och fyrbiträde 
Nils Strömberg t.h. Strömberg blev senare 
fyrvaktare på Bremön.

Fyren

Norrhamn

Sanna

Karta över Bremön med Bremösundet och 
fiskeläget Lörudden på fastlandet (3,5 mil 
från Sundsvall).

Lörudden
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Några lyckades stanna (gömma sig), men 
de flesta sände svenska staten tillbaks. 
Far och son Kock blev fiskardräng åt 
lax-kungen Harry Tiderman på ön. Enn 
Kock gifte sig sedan med Birgitta Dahl 
(fru talman). På Bremö Kalv bosatte sig 
Albert Laigar och blev fiskare. 

Gamla ladugårdar har idag byggts 
om till sommarstugor. Även fyrfolkets 
bad-/bagarstuga byggd 1902 är såld. 
Äldsta huset från 1729 är nu rivet och 
ett nytt förråd har byggts upp. 

Vad som inte blivit nytt är Lotska-
jen i Bremö hamn. 3 st lotsbåtar rym-
des innanför. Alla småbryggorna var väl 
skyddade. Idag finns bara cemtentrester 
och massor av sten som sjö och is flyttar 
varje vinter. Lika illa är det med kajen på 
Sanna (södra sidan av ön). Fortifikations-
förvaltningen har övergett ön. Bergrum-
men är igenmurade. Sundsvalls stad har 
inga pengar och i deras gästhamn på ön 
råder förbud på att lägga till.

1944 ansluts en vindgenerator.
1946 lämnar lotsarna Norrhamn. 

Det blir återigen f.d. lotsplatsen Sanna 
som gäller, men nu med nybyggt uppass-
ningshus med vakttorn.

1946 byts persiennapparaten mot 
en elektrisk klippapparat.

1946 påbörjas bygget av en ny fyr 
vars konstruktör var överfyringenjör 
R.V. Frost. Den gamla fyren måste rivas 
och lanterninen flyttas över till den nya 
fyren. Fyren byggs i betong, är vit med 
svart bälte och 16,3 meter hög. Lysvid-
den blir 16 nautiska mil. 

1948 den 27 maj tänds den nya fy-
ren för första gången. 

Fyrmästare John Matsson, ofta 
klädd i uniform, hade som tradition att 
ringa in det nya året i öns kapell byggt 
1624. Kapellet har en liten kyrkogård 
där förste fyrmästaren och fyrvaktaren 
ligger begravda. På kyrkogården ligger 
också Bremöbor och Otto Sillman från 
Löran. Han var fiskaren som fick valen 
Valborg i sina garn.

1949 fick man lyse. Då broderades 
det mycket. Innan dess hade man varken 
radio eller TV, men man hade varann.

1952 blir Bremö fyr först i landet 
med radar. Detta tack vare Sjöräddnings-
sällskapet genom en donation av Otto 
Hillerström från Hälsingborg. Det var 
spännande att se alla båtar runt ön före 
TV-åldern.

Fyrbåten i Varpet 1946. Fyrmästare John 
Matsson m. hustru Edith och två okända 
damer.

Lanterninen flyttas över från den gamla till 
den nya fyren som är under uppbyggnad. 
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1955 bygger man om fyrbostäderna. 
Material dras på isen från fastlandet. Det 
blir nya farstubroar och en vindsvåning 
med 1 rum och kök och en takkupa till 
köket. Fyrmästarens son Rune Matsson 
arbetade då som fyrvaktare. Nu instal-
leras också bänkspis med 2 plattor och 
ugn. Kafferep blir det när någon bakat. 
Canasta spelas eller så sys och broderas 
det. Näten ses över.

1958 borras brunnen och vatten 
dras in. Man får värmepannor med cir-
kulerande vatten och kakelugnarna rivs. 
Man får även vattentoa!

1960 påbörjas den stora avbeman-
ningen av fyrplatser.

På 1960-talet fanns ”Mjölk-Ture” 
som kom med post, mjölk och matva-
ror. Man fick beställa skjuts av honom. 
Senare var det Otto Sillman från Löran 
som oftast skjutsade. 

1972 den 11 mars avbemannas Bre-
mö fyr. Siste fyrmästaren, Gustaf Ohl-
son, lämnar ön den 12 mars. 

1982 sandblästras och målas fyren.
1986 den 18 november kl. 13.00 

upphör mistsignaleringen. Helikopter-
platta byggs för service av fyren.

1991 säljer Domänverket bostäderna 
och tomtmark friköps av hyresgästerna.

1992 avslutades sändningarna med 
radiofyren.

1995 sätter SMHI upp en automa-
tisk väderstation. Klimatobservationer 
och tillsyn av fyren dygnet runt var tidi-
gare fyrpersonalens ansvar. Man mätte då 
luft- och vattentemperatur, vindstyrka, 
dimma, nederbörd och molnhöjd. Alla 
värden går till Norrköping och vidare till 
TV. Detta fordrar service året om.

2000 sätts en ny vårdkase upp. Den 
gamla vårdkasen brinner för det nya 
milleniumsskiftet. 14 personer går från 
fyren med facklor över isiga berghällar 
och i djup snö. 

2004 blir Bremön naturreservat. 
Fyrområdet och övrig bebyggelse un-
dantaget. 

”På taket till nya vakttornet syns 
radaranläggningens reflexantenn 
som vid användning roterar.”

Ur Sundsvalls tidning 1952

”Fyrmästare John Mattsson i ultrakortvågskontakt 
med lotskuttern på utgående, samtidigt som han i 
indikatorn följer dess väg.”

Ur Sundsvalls tidning 1952
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2005 öppnas fyren för besökare på Inter-
nationella Fyrdagen. 2 månader senare 
tömmer Sjöfartsverket maskinhall och 
vaktrum. Den 30 meter höga radiomas-
ten rivs liksom nautofontornet. 2 dieslar 
körs till Sanna med fyrhjuling och släp.

2006 övertar Statens fastighetsverk 
ägandet av maskinhuset, vilket hyrs ut. 
Fyrtornet behålls av Sjöfartsverket.

2008 den 29 juli landar en helikop-
ter med fotografen Magnus Rietz med 
piloten Björn.

Nya fyren med gamla temperaturmätar-
skåpet.

Min morfar var mästerlotsen August 
Selander. Han kom till Bremön 1903 
och själv kom jag dit som nyfödd 1939. 
Min make Curt kom till ön 1955 och vi 
har varit här varje sommar sedan dess. 

Nedanför fyren finns en labyrint. 
Ingen vet något om den, men man gissar 
att den förste fyrmästaren kan ha reno-
verat den.

Fiskelägets gemensamma angelä-
genheter handlades vid Hamnstämman. 
Än idag möts vi i kapellet en gång per 
sommar för Hamnstämma. Där beslutas 
om gemensamt dagsverke m.m. Hamn-
fogden utdelar sysslogöromål. Efteråt 
samlas alla till gemensam fest.

Bremön har ingen turbåt till fastlan-
det. Många har nu egna båtar och de som 
inte har båt får hyra någon som kör.

Bremön är en ö som älskas av alla som 
besökt den!

Morfar, August Selanders hus.


