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Minnen från Pater Noster och Hamneskär
Lennart Hermansson

Flera i släkten Hermansson har tjänst-
gjort på platsen. Vår farfar, August Her-
mansson, började som 17-åring 1882. 
Han blev senare fyrvaktare på Nidingen, 
där han tyvärr drunknade tillsammans 
med två kollegor i en dramatisk olycka 
1916. 

På Nidingen utökades släkten med 
fyra söner och två döttrar. Alla sönerna 
började i dåvarande Lotsverket, en dot-
ter gifte sig med Anders Olén (även han 
fyrmästare) från Käringön utanför Orust. 
Två av sönerna bytte namn, den ene till 

Hillgren och den andre till Helldner. 
Min farbror Karl Hillgren tjänstgjorde 
på Pater Noster till 1917 då han erhöll 
tjänst på Nidingen efter sin fars död.

Farbror Karl var en mycket god be-
rättare och en glad fyr. En gång kom en 
holländsk s.k. ”kana” drivande utifrån 
SV med avbruten mast. Den drev över 
skäret Levern. Tre man satt fastklamrade 
i mastresterna, en man försvann i ett ti-
digt stadium. Driften fortsatte ned mot 
Hamneskärs Huvud, den södra udden på 
ön. Farbror Karl lyckades i stormen kasta 

Hamneskär med Pater Nosters fyr på 1960-talet.

Det ursprungliga namnet är Hamneskär. Pater Noster kommer från 
segelfartygens tid på vilka man bad bönen Pater-Noster, om Herrens 
beskydd vid passage av den förrädiska ögruppen som sträcker sig 
långt ut från Tjörn-landet på västkusten.
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över ett blylod till de nödställda, vilka 
kunde hala till sig en grövre lina med 
vars hjälp de kunde ta sig iland. ”Kanan” 
slogs sönder och sjönk på landgrund-
ningen strax SO om Hamneskär. Delar 
av vraket ligger troligtvis kvar än i dag.

Fisket runt platsen var alltid gott. Hum-
merfiske från 1 meters vattendjup och 
ut 200 meter var skyddat vatten som 
endast fick utnyttjas av fyrpersonalen. 
Kungörelse därom upplästes i Klädeshol-
mens kyrka varje höst. Detta gällde tills 
i slutet av 1920-talet. Trots förbudet satt 
Klädesholms-fiskare oftast hummertinor 
innanför gränsen. En dag var farbror Karl 
trött på detta och tog iland 6 st tinor. Ett 
par dagar senare kom två man iland och 
frågade efter sina tinor.

Farbror Karl fattade sig snabbt och 
bjöd in dem på kaffe och snaps. Efter en 
stunds pokulerande sade de, ”dig Kalle 
tror vi inget ont om, men den där skå-
ningen som bor därinne tror vi inget gott 
om”. Farbror Karl gick säkert in och tog 
en snaps till och log i mjugg.

Far och mor flyttade till denna lilla 
holme efter fars 9-åriga tjänstgöring på 
fyrskeppen Grisbådarna och Fladen. Pa-
ter Noster var denna tiden en mycket 
otillgänglig fyrplats. Någon egentlig 

August Hermansson, anfadern till 
fyrsläkten Hermansson.

Syskonen Hermansson, fr.v. Knut, Emil (Helldner), Henning, Agnes (Olén), 
Karl (Hillgren) och Ingeborg.
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hamn fanns ej och den s.k. fyrbåten mås-
te hissas upp i en kran placerad på en 
brant bergklippa på SV-sidan av ön. En 
mycket farlig anläggning då häftiga ryck 
i kranen blev följden vid grov sjöhävning. 
Detta var också mycket påfrestande för 
båten. En extraman från Klädesholmen 
skadades allvarligt i huvudet då han tap-
pade greppet om handveven.

Min mor var endast 24 år då hon 
kom till Pater Noster, min syster 2½ år 
och jag 6 månader. 

En händelse mor aldrig kom att glömma 
var den 10:e januari 1930. Far var på väg 
ut från Marstrand med proviant. Vid an-
komsten till Hamneskär förstod han att 
det var omöjligt att angöra vid kranen ef-
tersom vinden hela tiden ökade från SV. 
Vid inloppet beslöt han sig för att vända, 
men vid vändningen fick han en kraftig 
sjö som sköljde över båten, vilket med-
förde att tändkulemotorn kyldes ned 
och stoppade. Tändstickorna han hade i 
fickan blev blöta och oanvändbara varför 
blåslampan ej gick att tända.

Nu återstod endast möjligheten 
att sätta segel. Båten var utrustad med 
ett mindre gaffelsegel, men i sjögången 
och begynnande mörker råkade klofal-
let trassla in sig varför seglet ej gick att 
hiva vare sig upp eller ner. Med minimal 
segelyta beslöt han sig för att försöka ta 
sig till Klädesholmen. Detta gick ej på 
grund av vindförhållandena. Enda möj-
ligheten som återstod var att ta sig till 
en skyddad vik på ett litet skär strax ut-
anför Klädesholmen. Nu var det endast 
att förbereda sig för övernattning i våta 
kläder. Med oron för familjen, som ej 
kunde underrättas om vad som skett, var 
natten säkerligen lång och kall. Min mor 
hade säkert också en sömnlös natt med 
två minderåriga barn, det äldsta på 3 år 
och jag själv på 6 månader.

Farbror Karl, fyrvaktare 
på Nidingen

Farbror Emil fyrmästare 
på Väderöbod o Tistlarna.

Farbror Knut, fyrmästare 
på Morups Tånge.

Pater Nosters fyrplats 1922 sedd från fyren.
Foto: Gunvor Berggrens familjealbum
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I gryningen kom dock räddningen, två 
man från Klädesholmen var på väg ut för 
fiske. Båten bärgades och togs på bogse-
ring ut till Pater Noster och efter en dryg 
½-timme slutade färden lyckligt.

Det första far gjorde vid tillfälle var 
att tillverka en vattentät plåtask med 
plats för två tändsticksanskar. Han upp-
manade även mig att aldrig gå ut på sjön 
utan tändstickor. Tänk vad en mobiltele-
fon hade betytt mycket på den tiden. 

Sex år senare inträffade en liknande 
olycka där fyrmästaren och en fyrvaktare 
fick motorstopp och drev iland på Ham-
neskärs skär strax NV om Pater Noster. 
De lyckades ta sig i land på skäret men 
båten blev sönderslagen mot klipporna 
och sjönk. Båda fick tillbringa natten på 
skäret och kunde först hämtas nästa dag 
med en eka då sjöhävningen lagt sig. 

Vid förhör med lotskaptenen för-
klarade fyrmästaren att det lyckats be-
hålla lanternorna då de samma var iland-
tagna för reparation. Detta skulle han ej 
ha sagt. Lotskaptenen dömde honom till 
150 kr i böter för att båten ej var sjövär-
digt utrustad.

I mitten av 1930-talet kom ytterligare 
en farbror, Knut Hermansson, till Pater 
Noster. Hans största fasa var alla fyrtrap-
porna, 107 steg. Många turister började 
komma för att besöka fyren. Hade man 
oturen att komma på farbror Knuts vis-
ningsdag gick detta ej då han påpekade 
att trapporna var nymålade. 1946 erhöll 
farbror Knut fyrmästartjänsten på Mo-
rups Tånge. Fyren där var elektrifierad 
så tjänsten var betydligt lindrigare med 
mindre spring i trappor. 

År 1939 påbörjades byggandet av 
den nuvarande hamnen på Hamneskärs 
ostsida. Detta var även till glädje för 
lärarinnan Britty Danielsson, som blev 
förälskad i en av arbetarna. Skolan blev 
indragen samma år och de gifte sig och 
levde lyckligt i många år på Klädeshol-
men eller i Skärhamn.

Fyrplatsen var för övrigt mycket 
trivsam. Den största nackdelen hade 
varit hamnförhållandet och mistsigna-
leringen med två starka trotylskott som 
avlossades ”2 st var 10:e minut”. En 
klocka i vaktrummet larmade när ladd-
ningen skulle avfyras. Smällarna var så 

Hamnen på Pater Noster 1955.                               Foto: Gunvor Berggrens familjealbum
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kraftiga att alla tavlor i bostäderna ham-
nade snett. 

På hösten 1946 var det min tur, även 
jag som 17-åring, att tjänstgöra som se-
mestervikarie. Jag trodde ej då att jag 
skulle återkomma 1958 som ordinarie 
fyrvaktare och bli kvar till 1963 då jag 
erhöll fyrmästartjänsten på Tistlarnas 
fyrplats.

Henning och Helfrid Hermansson på Ursholmen 1957. Far var då fyrmästare och detta 
var hans sista stationering efter ett långt fyrvaktarliv (1916-1957). 

De fem åren på Pater Noster var en bra 
tid. Hamnen var nu bra, signaleringen 
hade ändrats till ”Tyfoner”. Närheten till 
Marstrand var också bra. Vi hade då två 
minderåriga barn, Torsten och Britt-Ma-
rie, detta medförde mycket passning då 
det var djupt vatten runt hela ön.

Sänd oss snarast din e-post adress
Vi har endast e-post-adresser till drygt en tredjedel av våra medlemmar och vi 
upptäcker då och då att flera av dessa adresser är fel då folk ändrar och glömmer 
att tala om sin nya adress. Det finns säkert också många som har en adress men 
aldrig har talat om den.

Blänket kommer alltid att vara vårt huvudsakliga medlemsmedia, men om vi 
har e-post adresser till fler medlemmar kan vi kontakta er och påminna om 
aktiviteter, annonsera hastigt påkomna aktiviteter eller ändringar etc. 

Vi önskar därför komplettera vårt medlemsregister och ber dig snarast sända ett 
mail med ditt namn och adressuppgifter till ulla@hillberg.com 
Tack för din hjälp. 
      Ulla Hillberg


