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Sydostbrotten 150 år!
Tommy Asplund

Sydostbrotten är en samling farliga grund i Norra Kvarken. I ett och 
ett halvt sekel har i tur och ordning tre olika fyrskepp och slutligen en 
bottenfast fyr varnat för denna gudsförgätna plats mitt i Bottenhavet.

Fyrskeppet Sydostbrotten.                                                                        Okänd fotograf

Sydostbrottet 2 A
1862 lades det första fyrskeppet ut. 
Hon byggdes i Karskrona och var i trä. 
Skeppet var 22,33 m långt och hade ett 
djupgående på dryga 2 m. Lanterninen 
bestod av åtta rovoljelampor med 
paraboliska speglar som hissades upp i 
masten. Fartyget hade ingen egen maskin 
utan var ett tvåmastat segelfartyg.

Liksom alla svenska fyrskepp var 
även Sydostbrottet 2 A rödmålat med 
stationens namn i vitt på skrovsidorna. 
Fyrskeppsstationen har beskrivits som 
särskilt kärv med otaliga kättingbrist-
ningar som en följd av bergig sjöbotten.

I Björn Werners bok ”Svenska Fyr-
skepp” står att läsa om en minst sagt dra-
matisk händelse ombord:

”Natten mellan den 2:a och 3:e sistlidna 
Oktober (1875) vid sydlig dubbelrefvad 
märssegels kultje och byväder, kom fyr-
fartyget Sydostbrottet i drift derigenom, at 
dess förtöjning sprängdes. Sedan styrbords 
ankare blifvit fäldt, och fartyget svajat upp 
mot vinden, observerades i dagningen, att 
bränningar visade sig på ett avstånd af 
omkring 70 famnar, rätt akterut. Då man 
i detta vådliga läge och under förhanden 
varande väderleksförhållanden icke vå-
gade förlita sig på kettingen, ifrån-skack-
lades och utstacks en del af densamma 
och lyckades man, under segel samt senare 
med hjelp af Bredskärs lotsar, hvilka mötte 
långt till sjös att bringa fartyget i säkerhet 
i Bredskärs hamn.”
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Det var tydligt att det behövdes ett 
större och modernare fyrfartyg på Syd-
ostbrotten.

Karriären som fyrskepp var över 
1894 då hon utrangerades och blev ar-
betspråm.

Skepp nr 14 Svinbådan
Nr 14 Svinbådan tjänstgjorde initialt 
mellan 1877 och 1893 på grundområ-
det Svinbådan utanför Viken, söder om 
Höganäs i Skåne. Hon flyttades 1894 
till Sydostbrotten och var ett betydligt 
större och modernare skepp än sin fö-
regångare, och hade egen framdrivning.

Den äldre lanterninen från nr 2 A 
flyttades över till det nya skeppet men 
1927 moderniserades hon och fick torn 
med lins och Dalénljus.

Skepp nr 33 Sydostbrotten
År 1934 färdigställdes det sista fyrskep-
pet som skulle tjänstgöra på Sydostbrot-
ten vid Götaverken i Göteborg. Hon var 
även det sista fyrskeppet som byggdes 
i Sverige och var systerfartyg till nr 30 
Grundkallen och nr 32 Fladen. 

Ljuskällan var en 1000 W halogen-
glödlampa inom en lins av 5:e ordning-
en. Med ett torn på 11 meter var lysvid-
den 11,3 sjömil.

Sydostbrottens kassunfyr
Man hade i vårt land tidigt påbörjat ett 
program för att bygga bort fyrskepps-
stationerna som var dyra i drift och 
fordrade stora besättningar. En stor be-
gränsning med fyrskepp var att man inte 
kunde ha sektorerat ljus.

Kassunfyren byggdes i Jävre-Sand-
holmen söder om Piteå 1959-1961. Det 
är en kassunfyr av s.k. teleskoptyp där 
tornet efter utsättning höjs och gjuts fast. 

Den stora ljusstarka fyren fick sin slut-
liga position på Vernersgrundet som lig-
ger strax sydost om de egentliga Sydost-
brotten. 

Fyren är 34 meter hög ovan vatten-
ytan och har en totalhöjd av 44 meter. 
Totalvikten är 6600 ton. Fyren beman-
nades av tre man som arbetade i fjorton-
dagarsskift. 

Fyrpesonalen klev i land för gott 
1980 och det är fascinerande att det i 
nästan 120 år har arbetat livs levande 
människor här ute, mitt i Bottenhavet.

Fyrdörren pryds av ovanstående klister-
märke, som utstått vädrets makter i dryga 
30 år.                           Foto: Martin Brodin

Sydostbrottens kassunfyr.
Foto: Martin Brodin


