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Information gällande HÅLLÖ
Bertil Abrahamsson, Smögen 2010-05-15

Hållö-arkipelagens uppkomst kan 
dateras 1.300 miljoner år tillbaka 
i tiden. För c:a 900 miljoner 
år sedan välvde här upp den 
rosaröda graniten ur gnejsen i 
den glödande jordskorpan och 
befinner sig sedan dess i det 
skikt som vi idag skådar när vi 
studerar vår berggrund i denna 
fantastiska skärgård.

Inlandsisen låg länge över vår del av kon-
tinenten men lämnade vårt område för 
c:a 12.000 år sedan och skapade därmed 
ett gynnsammare klimat. Såväl havet 
som inlandsisen har var för sig och till-
sammans skulpterat våra berg. Hållö har 
en mångfald av glacialskulpturer som 
skärtråg, ovaltråg, rännor och jättegry-
tor.

Hållö var en öde ö ända fram till 
mitten av 1700-talet då det sägs att en 
familj bosatte sig härute för att söka få 
sin utkomst av fisket. De tvingades dock 
efter några år att flytta tillbaka till Smö-
gen då den önskvärda försörjningen ute-
blev.

Lotsinstitutionen inrättades i Sve-
rige genom att kung Karl XI beslutade 
därom i slutet av 1600-talet. Till detta 
område Gravarne/Smögen kom lotsar 

i början av 1700-talet. Det var främst 
redbara och duktiga män med sjövana 
som anställdes av Kronan. Lönen var 
dock inget att skryta med och oftast fick 
dessa yrkesmän nyttja andra tillfällen till 
försörjning som t.ex. fiske och odling av 
potatis, grönsaker, torvupptagning till 
bränsle m.m.

Under sent 1600-tal hade detta om-
råde av mellersta Bohuslän begåvats med 
en Båk, byggd i trä. Ett igenkänningsmär-
ke placerat på Hållö:s närmsta granne åt 
väster, Sälö, som till omfånget var myck-
et mindre, men som på sin högsta punkt 
på ön var betydligt högre än Hållö. En 
amiral vid namn Strömstierna ritade in 
farleder längs kusten och år 1694 står 
båken på Sälö angiven på ett sjökort som 
denne hade upprättat. Båken var tyvärr 
en kopia av den båk som fanns på ön 

Sälö båk var en imponerande byggnad på 
21 m. Den sista båken revs 1891.
Ur: Sotenäset - skeppsbrottens kust
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Vinga vid inloppet till staden Göteborg 
vilket medförde att många skeppare på 
seglande fartyg, svenska som utländska, 
ofta blandade ihop de bägge båkarna 
med varandra vilket därmed förorsakade 
haverier och många omkomna sjömän. 
Långt om länge, efter ständiga klagomål 
från de sjöfarandes sida, så målades resp. 
båkar i olika färger vilket ledde till säk-
rare sjöfart längs kusten.

Båkarna var upp till 20 meter höga 
men saknade ljus vilket i sig innebar att 
sjöfarten fick ligga stopp under den mör-
ka tiden på dygnet då det inte gick att 
manövrera under sådana förhållanden. 
Invändigt i båken fanns ett våningsplan 
högt upp och därifrån kunde man kon-
trollera sjöfartens trafik ute på havet.

Den första fyrlyktan på kusten norr 
om Göteborg installerades i fyrtornet på 
Marstrands fästning år 1781 men var inte 
till någon större hjälp för navigationen då 
den med sin placering inte nådde med 
sitt ljus så långt ut som erfordrades.

Grosshandlare och köpmän i Gö-
teborg och företrädare för sjöfarten 
från andra länder krävde att Sverige 
skulle bygga upp ett fyrväsende som 
var säkert och gav möjlighet att förflytta 
fartyg på öppet vatten ännu längre ge-
nom att kunna observera de ljusblänk 
som fyrarna beräknades ge. Danmark 
som bl.a. Bohuslän tillhörde fram till 
år 1658 hade byggt upp fyrar på såväl 
danska som svenska kusterna redan från 
1200-talet och framåt. Falsterbo kom 
till år 1202 och är den äldsta fyren i vårt 
land som danske kungen Valdemar beor-
drade fram då köpmännen från Tyskland 
krävde bättre och säkrare fartygsförflytt-
ningar. Skagen jämte Kullen är andra 
kända fyrplatser. Den senare belägen 
på Kullaberg på Skånes västra kust som 
kom till år 1560 också den med insats 
från danskarna.

Den första fyren som byggdes av svensk-
arna blev Nidingens fyr på Hallandskus-
ten som var bemannad redan 1624 men 
som fick två fyrtorn år 1846. Idag har 
denna fyrplats en modern fyr i betong 
som uppfördes 1945.

Köpmännen i Göteborg fick sin 
dröm uppfylld då på ön Vinga och i an-
slutning till därvarande båk anlades en 
fyr år 1841. In- och utfarten till och från 
hamnen i staden blev därmed betydligt 
säkrare. Detta ledde i sin tur till att Kro-
nan nu började inse att sjöfarten var be-
tydelsefull för landets ekonomi och man 
kom snabbt igång med byggandet av fyr 
på Hållö, året var 1842. Detta kom att 
bli Bohusläns första fyr, men som kom 
att under innevarande och nästa decen-
nium efterföljas av två fyrar på Nordkos-
ter år 1849, Måseskär år 1865, Väderö-
bod år 1867 och Pater Noster år 1868. 
De tre sistnämnda i en konstruktion av 
järn, kallas Heidenstammare efter deras 
konstruktör. Det kan noteras att Urshol-

Hållö fyr byggd 1842.
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men med två nya fyrar ersatte de bägge 
fyrarna på Nord-Koster år 1891 efter det 
att norrmännen klagat på de förstnämn-
da med motivering att de var så högt 
placerade att de vid dimma ej kunde ses 
av de sjöfarande och därmed orsakade 
haverier.

Hållö fyr lär ha kostat drygt 20.000 
Rdr Banco. Samtidigt med fyrbyggna-
den uppförde den tillsatte fyrmästaren 
Christopher Busck en egen fyrmästarbo-
stad norrut från fyren sett tillsammans 
med en andra byggnad som Kronan 
uppförde för fyrvaktare och fyrbiträden. 
Därtill uppfördes förrådsbyggnad och 
tvättstuga för samtliga.

År 1936 kom en tredje byggnad att 
uppföras inom det område där fyrbo-
städerna var samlade. Den tidigare fyr-
byggnaden på ön Klövskär flyttades ef-
ter nedläggningen där till Hållö där även 
den fick tjäna som bostad åt fyrpersona-
len. Det kan noteras att det av fyrmäs-
taren uppförda boningshuset kom att 
ersättas med en ny byggnad av Kronan 

år 1868 då den förstnämnda hade blivit 
obrukbar.

Fyren försågs med den olja som fanns 
att tillgå för detta ändamål, nämligen ro-
volja, som togs fram genom pressning av 
rapsfrön. Tyvärr så var oljan mycket fet, 
sotade kraftigt och glasfönstren i lanter-
ninen fick tvättas ständigt med brännvin 
för att ljuset skulle nå ut och göra nytta. 
Det var 6 vekar placerade i ett kar med 
denna olja som utgjorde den ljusstyrka 
som denna enkla anordning var mäktig. 
Så var förhållandet fram till år 1897 då 
fotogenen kom att ersätta rovoljan och 
också lämnade ett kraftigare ljus än det 
tidigare. 

År 1907 blev det ett nytt framsteg, 
då installerades en s.k. Luxbrännare. Prin-
cipen var den att med hjälp av tryckluft 
pumpades fotogen upp till brännaren 
där den förgasades och förbrann kring 
en glödstrumpa. Detta resulterade i ett 
mycket starkt ljussken. 

År 1948 fick så Hållö elektrifiering 
och en kraftig lampa gav ett ännu bättre 

Hållö kapell. Byggnaden var tidigare maskinhus till fyren.     Foto: Monica & Leif Larsson 
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ljus än vad som tidigare hade uppnåtts.  
Fyrljuset nådde då ut 21 nautiska mil till 
havs. År 1969 drogs all manuell betjä-
ning av fyren in och fyrplatsen automa-
tiserades. 

Förutom ljus så behövde fyrplatsen 
varna sjöfarande även när blänket från 
fyren inte nådde ut till det avstånd som 
garanterades. Detta hände vid dimma, 
snötjocka och andra väderhinder. Redan 
från starten av fyrplatsen sköt man med 
kanonkulor mot stora järnplåtar som 
dånade kraftigt, år 1894 installerades 
knallsignaler av krut som avsköts med 
speciell kanon. Som första fyrplats i lan-
det fick Hållö år 1926 en nautofon som 
kraftigt bölade som varning för sjöfarten 
att hålla ut från land. Sedan ett 30-tal 
år tillbaka har mistapparaten ej nyttjats 
och har nu monterats ned för gott.

En av de första meterologiska sta-
tionerna i landet installerades på Hållö 
år 1850. Man mätte vindstyrka, vind-
riktning, vattenstånd i havet och tem-
peraturen i luften 4 gånger om dygnet. 
Detta rapporterades in till Kungliga Ve-
tenskapsakademin som administrerade 
detta viktiga program. Fyrmästaren an-
svarade för att dessa kontroller utfördes.

I 127 år fanns det betjäning på den-
na fyrplats till stort gagn för sjöfarande 
från de flesta länder men även för om-
rådets fiskare som också kände en trygg-
het i fyrens vakande öga över havet och 
skärgården.

Den alltmer ökande sjöfarten kräv-
de dock större insatser för att säkra tra-
fiken längs kusten och i Skagerak/Katte-
gatt-området. Detta kunde tillgodoses 
genom att radiopejling infördes. Detta 
var viktigt särskilt när det var stormar, 
vid dimma, snöyra m.m. Kungliga Tele-
grafverket inrättade då år 1923 tre sta-
tioner på västkusten, nämligen på Hållö, 
Vinga och Morups Tånge, den sistnämn-

da vid Hallandskusten. Bostadsfastighet 
på samtliga dessa fyrplatser byggdes upp 
och i ett rum på vardera inrättades en 
signalstation som sände ut morsetecken 
i etern. För Hållös del gällde bokstäver-
na LL. Göteborg Radio var mellanhand 
mellan respektive fartyg och stationen. 
På Hållö tjänstgjorde fram till stationens 
indragning år 1946 två radiotelegrafister 
vilka i förekommande fall hade med sig 
sina familjer härute. En efterföljande 
verksamhet var den sändarmast som 
tillkom samma år och som automatiskt 
sände signalerna som fartygen direkt 
kunde mottaga och använda sig av. Nu-
mera har all denna verksamhet upphört 
och fartygen anlitar modernare metoder 
som GPS och liknande. Denna förutva-
rande radiopejlstation utgör idag basen 
för vandrarhemmet Utpost Hållö och 
ägs också av denna förening med säte i 
Smögen.

Det finns fyra föreningar som om-
huldar Hållö på olika sätt. Den första i 
raden var ”Hållö Vänner” som grundades 
år 1990, ”Föreningen Utpost Hållö” kom 
till år 1998 och ”Hållö Kapellförening” 
år 2007. Sist i raden är den nya fyrför-
eningen: ”Hållö Fyr” som är nybildad 
år 2010 och som har till motto att ar-
beta för fyrens bevarande och framtida 
tillgänglighet. ”Hållö Fyr” kommer fort-
sättningsvis att samarbeta med Sjöfarts-
verket om fyrens fortlevnad som lär vara 
garanterad genom byggnadsminnesför-
klaring sedan år 1935.

Vi får räkna med Hållö i olika sam-
manhang framdeles. Entusiasmen att 
värna om denna genuina ö är stor i vår 
bygd och sträcker sig även ut inom re-
gionen.
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Övriga fakta om Hållö:
*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

Ön är ganska flack och i storlek i nord-syd  c:a 1700 meter.

I riktning öst-väst storlek c:a 800 meter på bredaste stället.

Här finns 360 olika växtarter.

Här rastar många fåglar. Ornitologlokal finns på sydsidan av ön.

Sommartid är Hållö en mycket uppskattad ö för badande. Ön trafikeras av turbåtar 
från Smögen och Kungshamn.

Hamnar på östra sidan ger möjlighet till tilläggning av fritidsbåtar.

Utpost Hållö har öppet vandrarhem från 1 april till 31 oktober och sommarservering 
från midsommar till c:a 15 augusti.

Föreningen Hållö vänner har placerat ut skyltar på olika ställen på ön som informerar 
om öns historia.

Kapellbyggnaden visas för allmänheten under sommartiden. Många vigslar och barn-
dop sker här under vår-sommar-höst

Författaren och estradören Evert Taube var ofta under sina resor och gästade Smögen 
och Hållö. På fyrplatsen var hans morbror Edvin Jacobsson fyrmästare. Det kan näm-
nas i detta sammanhang att Everts bror Gerhard Fredrik omkom i en båtolycka under 
fiske i farvattnen utanför Hållö den 7 december 1906 tillsammans med fyrvaktaren 
och fyrbiträdet. Det blåste hastigt upp till storm och deras båt bröts ner. Varken krop-
par eller båt hittades efter olyckan.

Evert Taube skrev ”Balladen om Briggen Blue Bird av Hull” efter en berättelse om en 
strandning som skedde på Smögen den 26 augusti 1871. Uppgiftslämnare var den 
kände smögenfiskaren Samuel Frisk som var god vän med Taube.

Hållö och även farvattnen i dess närhet var under det 2:a världskriget åren 1939 - 1945 
föremål för krigshändelser. Ett svenskt civilt flygplan, DC 3:an ”Gripen”, sköts ner av 
tyskt flyg över Skagerak den 27 oktober 1943 med påföljd att 13 människor omkom 
när planet störtade i området ”Kålhagen” på ön. 2 räddades. 

Tre svenska lastfartyg kapades och två finska dito sänktes av tyska krigsfartyg i 
närhet till Hållö under hösten 1939 och vintern 1940. De svenska fartygen kapades 
och beslagtogs på svenskt territorium utanför Hållö och bogserades till tyska hamnar. 
Det rådde stark kyla och havet var isbelagt när dessa kapningar skedde. Under våren 
1940 opererade engelska ubåtar i området mellan Hållö och Marstrand varvid ett fler-
tal tyska lastfartyg fyllda av krigsmaterial för ockupation av Norge torpederades och 
sänktes. Många av de minor som låg förankrade i farvattnen utanför kusten sprängdes 
ständigt mot skären när stormar slet dem från sina förtöjningar. Under de första krigs-
åren var Hållö fyr nedsläckt vissa perioder för att de krigförande länderna ej skulle dra 
nytta av dess sken. 

Det kom att bli tre hårda isvintrar i följd under de första åren på 1940-talet. 1939 
- 40, 1940 - 41 och 1941- 42. Våra fiskare hade det kämpigt och 92 av dem miste sina 
liv i sitt farofyllda arbete på det oroliga havet.

Vi som bodde här vid kusten satt ofta på första parkett som åskådare till det förfärliga 
krig som också kom att utspelas i vår närhet. Hoppet är ju att vi aldrig skall få upp-
leva sådana grymma händelser på nytt.
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Svenska Fyrsällskapet deltog vid bildandet av 
Föreningen Hållö Fyr
Esbjörn Hillberg, text och foto

Belysningsanordningen i det skick den 
överlämnades till fyrföreningen.

Det har aldrig funnits en vanlig fyrför-
ening för Hållö, men den 15 maj 2010 
bildades Föreningen Hållö Fyr (se före-
gående sida). De som, med uppbackning 
av Sotenäs kommun, ville bilda fören-
ingen hade varit i kontakt med Fyrsäll-
skapet sedan i januari. Undertecknad var 
inbjuden för att hålla ett fyrföredrag på 
det konstituerande mötet då föreningen 
grundades av c:a 40 deltagare. 

Genom en verklig slump hade jag 
förra året blivit kontaktad av Sjöfartsver-
kets Göteborgskontor. De talade om att 
man hade en roterande sealed-beam be-
lysningsanläggning som hade monterats 
in på Hållö 1969 för att sedan i början 
av 2000-talet ersättas av lysdioder. Då 
Sjöfartsverket inte hade någon använd-
ning för den så skulle den slängas. Innan 
de gjorde så ville de fråga Fyrsällskapet 
om vi önskade få den. Jag sa omedelbart 
ja och hämtade anläggningen. Min tanke 
var att den på något sätt skulle komma 
tillbaka till Hållö. När nu Föreningen 
Hållö Fyr bildades släpade jag naturligt-
vis med mig belysningsanläggningen till 
Smögen. Till den nybildade föreningens 

stora glädje överlämnade vi den som 
gåva från Svenska Fyrsällskapet med för-
hoppning om att den i framtiden kom-
mer att finnas i ett lokalt fyrmuseum på 
Hållö. 

Svenska Fyrsällskapet önskar för-
ening all framgång i deras arbete. Vi vill 
samtidigt ge en eloge till Sotenäs kom-
mun som genom åren har gjort en stor 
insats och stött alla Hållös föreningar. 
Kommunen anser att fyren och ön ut-
gör ett mycket betydelsefullt maritimt 
kulturarv och viktiga symboler för om-
givningen.

Belysningsanordningen inkl 
sealed-beam lamporna när 
den var inmonterad och 
operationell på Hållö


