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Åhus lotsar och sjömärken
Berättelse och bilder Claes Ahlström. Nedtecknat av Leif Elsby

Min farfar Axel Reinhold Ahlström bör-
jade som lots 1904. När han pensione-
rades år 1942 hade han avancerat till 
lotsförman i Åhus. 

1934-35 arbetade min far Algot 
Ahlström på tjänstefartyget ”Malmö”. 
Detta underhöll lots- och fyrplatser i 
Skåne och Blekinge samt övriga sjömär-
ken som båkar, prickar, lysbojar och fyr-
skepp. Han slutade som båtman i Åhus 
år 1972. 

Lots och tull
Lotsning har reglerats av särskilda för-
ordningar. Den äldsta kom 1696. I den 
lotsförordning som började gälla år 1827 
stadgades, att svenska fartyg, som kom 
från öppen sjö, skulle ta lots till dess att 
den första tullkammarstationen hade pas-
serats. Detta visade på en klar koppling 
mellan tullintressen och lotsplikt. Enligt 
samma förordning gällde att alla fartyg 
från främmande nationer hade lotsplikt 
vid alla lotsplatser längs fartygets färdväg. 
Denna förordning ersattes 1862.

Statistik från 1890 visade att Åhus 
var en betydande lotsplats i riket. Åhus 
kom på tolfte plats vad gällde antalet 
lotsningar. Platser med fler antal lots-
ningar var: Gävle, Kalmar, Lilljungfrun, 
Malmö, Brämö, Stockholm, Sandhamn, 
Göteborg, Oxelösund, Aspö och Hel-
singborg. 

Målning av Norra båken i Åhus. Den var placerad på Rinkaby skjutfält och användes 
som inseglingsmärke tillsammans med ett stångmärke, som var placerat på ett stengrund 
kallat Plåtarna. I denna enslinje fanns en inseglingsränna från syd kallad Syndregatt. 
Den hade endast 11 fots djupgående (3,3 m). Inget av dessa märken finns idag kvar. 
Militären sköt ner Norra båken och stångmärket på Plåtarna rostade och togs av isen. 
Personerna på bilderna är min far Algot Ahlström och Erik Åklundh.

Tjänstefartyget ”Malmö”
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Titulatur
Chefen för lotsplatsen kallades förr för 
lotsålderman, senare lotsförman. Denna 
benämning ersattes c:a 1940 av titeln 
överlots, senare ändrat till lotsplatschef. 

En äldre titel som fortfarande an-
vänds är mästerlots. Den erhåller man 
efter ett visst antal prickfria tjänsteår. 

Den som körde och underhöll lots-
båten kallades för båtman. När det var 
passning dygnet runt gällde detta även 
för båtman. Han fick också svara för eld-
ningen i lotshuset. 

Utkik
Till lotsplatserna hörde någon form av 
utkik. De var små och högt placerade. I 
Åhus användes kyrktornet som lotsutkik 
under perioden 1800 till 1865. Kyrkan 
låg c:a 3 km från hamnpirarna. Efter 

åsknedslag flyttades utkiken till en ställ-
ning som uppfördes c:a 1,5 km innan-
för hamnpirarna. Under perioden 1899 
till 1947 stod utkiken ytterst på norra 
hamnpiren. 

Numera behövs ingen utkik. Nu 
förlitar man sig på telefon, VHF-radio 
och radar. 

Uppassningshus
I anslutning till utkikarna fanns på näs-
tan alla lotsplatser ett eller flera uppass-
ningshus. De utgjorde uppehållsplats för 
lotsar i väntan på lotsning. I vissa fall ut-
gjorde de även övernattningsställen. Hu-
sen hade ett enkelt utförande. De bestod 
av ett eller två rum med kamin, ofta med 
möjlighet till matlagning. 

Det första lotshuset i Åhus var pla-
cerat på ”flygsandsplanteringen Espet”. 

Bilder tagna år 1935 under arbetet på tjänstefartyget ”Malmö”. Detta underhöll lots- och 
fyrplatser i Skåne och Blekinge samt övriga sjömärken som båkar, prickar, lysbojar och 
fyrskepp. Personerna ovan är från vänster Algot Ahlström, Erik Åklundh samt en okänd 
person.  Erik Åklundh på bilden till höger.
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Storleken var 9x5,5 m, det vill säga 49,5 
m2. Det användes fram till 1899 då ett 
nytt på 60 m2 och byggt i tegel uppför-
des i hamnen.

1992 flyttade lotsarna in i den före 
detta tullkammaren och 1996 till ett ny-
byggt lotshus vid piren.

Hamnen
För lotsbåtarna behövdes en hamn. Om 
en sådan inte fanns på platsen lät lots-
verket uppföra en. I vissa fall behövdes 
den kombineras med vågbrytare och 
bryggor. Till hamnen skulle också finnas 
båthus, sjöbodar och diverse materialbo-
dar. Många hamnar utrustades med slip.  
Plats för uppläggning av sjömärken var 
också nödvändig. 

1962 flyttades bryggor och båthus 
ut till norra pirhuvudet. 

Båtar
Från början stod lotsarna själva för sina 
båtar. De skulle vara ”gode och tienlige 
båtar”. Kravet på egen båt fanns kvar 
till 1914. Kronan hade dock då på vis-
sa platser börjat tillhandahålla lotsbåt. 
1914 var antalet lotsplatser 139 stycken. 
Av dessa hade 53 stycken försetts med 
båt av Lotsverket. 

År 1890 erhöll Åhus från Lotsverket 
en däckad segelbåt av trä. Båtarna drevs 
fortfarande med segel och åror. År 1905 
anskaffades den första lotsmotorbåten i 
Sverige. Detta gjordes för Oxelösunds 
lotsplats. 

År 1915 beställde lotsarna åt sig 
själva en lotsmotorbåt från Davidssons 

Skeppsvarv i Simrishamn. Den kall-
lades ”Stor-Klas” och var förutom segel 
utrustad med en Dux tändkulemotor 
tillverkad av Ljunggrens Verkstads AB i 
Kristianstad. 

År 1925 beställde lotsarna en mind-
re motorbåt från Ryhls Båtvarv i Åhus. 
Den kallades ”Lill-Klas” och var utrustad 
med en en-cylindrig tändkulemotor av 
fabrikat ”Västervik”.

I slutet av 1940-talet övertogs 
”Stor-Klas” av Lotsverket. Den fortsatte 
i Åhuslotsarnas tjänst fram till 1960 då 
den såldes till en privatperson. 

1952 levererades ”Nr 471”. Hon var 
byggd i trä och var försedd med en två-
cylindrig June Munktell tändkulemotor 
på 64 hk. 

1976 slogs lotsplatserna Åhus, Söl-
vesborg och Simrishamn ihop. Man hade 
sedan lotsbåtar på tre platser. 

1978 fick lotsplatsen i Åhus en 18 
knop snabb motorbåt ”Nr 710” byggd 
vid Borghammars varv på Lidingö. Det 
innebar att båtarna i Sölvesborg och 
Simrishamn kunde avvecklas. 

1984 levererades den isgående ”Nr 
771”. Hon var byggd i stål och gjorde 10 
knop. Båten var även utrustad med en 
hydraulisk kran 
för att kunna an-
vändas vid prick- 
och bojhantering. 

Underhåll av 
sjömärken
Båtman hade 
även hand om 
målning och re-
paration av prick-
ar. 

Källa:
Skrifter utgivna av S:ta Annas Gille i 
Åhus, nr 13, Åhus Lotsplats av Claes 

År Antal egna 
lotsbåtar

Antal från 
Lotsverket

1888 617 87

1900 642 86

1920 527 23


