
1Svenska Fyrsällskapet Blänket 2012:2

Min farfar var Frans Jonsson och alltså 
son till Johan Jonasson. Farfar var född 
1858 och bodde på Hållö tills han var 
25 år. Då gifte han sig och flyttade iland 
till Smögen och blev fiskare där. Hans 
hustru Armida kom från Vinga. Hon var 
född Petersson. Så jag härstammar från 
fyrfolk på det viset. Fyrfolk är kanske ett 
speciellt släkte. Man tar naturen som 
den är och man finner sig i mycket. 

Jag har varit en hel del på Hållö. 
Med farfar fiskade vi mycket där och 
han berättade också mycket. Vi var ofta 
och hälsade på fyrfolket. Jag var väl då 
en 10 år ungefär och fram till dess att 
jag blev 14. Då var farfar så pass till åren 
så han hade slutat som aktiv fiskare och 
blev ”bara” hemmafiskare. Så då var det 
vi två som kamperade ihop och rodde 
ut dit och satte garn. Han berättade om 
flera tragedier.

En jul innan farfar var född skulle 
hans 14-årige bror och familjens piga in 
till Smögen för att handla. Och det var 
julafton och vackert väder när de segla-
de iväg. Men vinden friskade på och det 
blev tjocka med snöstorm. Och på den 
tiden fanns det ju inte telefon så man 
kunde inte meddela sig. De på Hållö 
trodde att de stannade kvar på Smögen 
tills vädret blev bättre. Men på juldagens 
morgon fick smögenfiskare syn på att det 
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stod en jolle på ett grund där, strax utan-
för. De rodde ut och fann farfars bror 
på knä vid framtoften och pigan liggan-
des i aktra delen, båda stelfrusna. Och 
då tog man iland dom och la dom i en 
sjöbod. Man la ett segel över dom. Och 
så rodde man över till Hållö och berät-
tade för farfars far att de hade omkom-
mit där. Och när man skulle ta vara på 
dem och lyfte av seglet såg man att det 
var rimfrost över ansiktet på pojken. Så 
han hade levt. Men pigan var död när 
man la dem i sjöboden.

Min farfar Frans Jonson född på Hållö 
1858. Han var son till den förste fyrvakta-
ren på Hållö, Johan Jonasson.

Hållö fyr och min farfar

När det begav sig första gången 1842 var han med 
och tände den. Han var den förste fyrvaktaren där. 
På ett intyg från Kongliga Lotsstyrelsen framgår att 
Johan Jonasson har innehavt sin tjänst som fyrvak-
tare på Hållö i 41 och ett sjättedels år. Johan Jonas-
son var min farfars far.
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Så det hände mycket tragedier. Farfar 
berättade att han hade en bror som var 
fyrvaktare på Hamneskär, det vill säga 
på Pater Noster fyrplats. Han var född 
i Smögen 1845 och hette Johan Au-
gust Jonsson. Han blev sjuk och fick ont 
i magen. De visste inte riktigt vad det 
var och det var storm så de kunde inte 
komma iland och få hjälp. Så han dog 
där ute, den 21 januari 1894. Så när min 
pappa och hans bröder skulle hämta ho-
nom därifrån var det en sån sjögång att 
de inte kunde komma in i hamnen. Då 
fick de hala kistan genom vattnet för att 
få den ombord. 

Det är en mäktig natur där ute och 
en dag som idag, då det blåser kraftigt, 
känns det som om hela Skagerack och 
Nordsjön ligger på. Då känner man sin 
litenhet. Och därför har jag alltid haft 
respekt för havet, inte rädd, men en jät-
testor respekt. Jag blir arg när jag ser folk 
utmana ödet och med båten gå tätt ut-
med land. Det kan ju hända att maskin 
kan stoppa och man driver upp på land. 
Går man ut med längre avstånd så klarar 
man sig som regel. 

Varför man byggde fyren just på 
Hållö berodde nog på att där fanns det 
stora skeppsinloppet som kallades Hållö 
gap. Det är det man ser när man tittar 
ut från Hållö, mot Silleskär och Sten-
skär. Där är en djup ränna som går rätt 
in i Hållöfjorden och där kunde fartygen 
söka lä. 

En dag på fyren var indelad med 
vakter och arbete dygnet runt. Fyrmäs-
taren hade vakt på dagen men oftast 
inte på natten. Men han hade ansvaret 
för att det skulle fungera även då. Lam-
porna drevs först med rovolja (ungefär 
rapsolja), men sen så blev det fotogen. 
Bränslet, som kom till fyrplatsen i stora 
fat, skulle rullas upp från hamnen. Se-
dan skulle det bäras upp till tanken uppe 
i fyrtornet. Lampglas, lins och lanternin 

skulle putsas. Urverket skulle dras upp. 
Allt mekaniskt skulle smörjas. Allt skul-
le fungera. Så det var mycket att göra. 
Det var full rulle hela dagen. 

De som jobbade där var två fyrvak-
tare och så fyrmästaren. Ibland tog man 
in extra folk. För att bli fyrmästare fick 
man med visdom och ålder i tjänsten 
söka runt till en högre befattning. Det 
har ju varit så i statliga verk, att man 
måste söka för att få en högre tjänst. 
Min farfars far sökte inte. Han förblev 
fyrvaktare. En fyrmästare hade mycket 
skriverier. Det var papper som skulle fö-
ras, väderobservationer och rapporter. 

Men farfars far låg inte på latsidan. 
På Hållö fanns en stor myr med kuller-
sten. Den rensade Johan upp på sina fri-
vakter. Med bara handkraft byggde han 

Min farmor Armida Jonson född på Vinga 
1863. Som ogift hette hon Petersson. 
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upp murar för att hålla korna borta från 
att äta upp det man odlade. Där fanns 
planteringar, grönsaker och potatis. Och 
så hade man sommarkor. De fick äta på 
de små ”backefläckarna” som fanns där 
omkring. Det fanns så man kunde liv-
nära tre kor under maj, juni, juli och au-
gusti, det vill säga i fyra månader. 

Fyrplatserna var klassade från 1 till 
4. Det gav olika tillägg på lönen. Hållö 
hade klass 1 och var en av de bästa 
fyrplatserna, för där fanns fina ham-
nar. Måseskär hade konstigt nog också 
klass 1. Det låg visserligaen nära till Kä-
ringön men hade en dålig hamn. Men 
Väderöbod skall vi inte tala om. Och 
Ursholmen till exempel. Där var det 
ännu sämre. 

Det var inte ofta som fyrfolk från 
olika platser träffades. Och man levde 
på en liten yta. Det var väl både ock, om 
man tröttnade på varandra eller kunde 
hålla ihop. De flesta var förnöjda och 
fann sig i sitt öde. Det kan hända att det 
var smågräl ibland, men det har jag ald-
rig hört något om. Jag har bara hört att 
det var god sämja. 

När jag var med farfar i Smögen 
stod alltid gubbarna på bryggan och med 
händerna i fickorna. När folk från Hållö 
skulle handla och kom iland på bryggan 
kom de alltid fram och hälsade genom 
att ta i hand. Det var annars inte vanligt. 
Och då, när någon annan handhälsade, 
sa man, när man skojade hemmavid, att 
”gör du som ’hållöarna’ och går runt och 
tar i näven”. När ”hållöarna” skulle iland 
för att handla var de alltid uppklädda 
och i sina uniformer. Annars gick de i 
sina arbetskläder när de var hemma vid 
fyren. 

Jag är stolt över min släkt som varit 
till sjöss, både som min morfar och min 
farfar. Sjön har alltid legat mig glatt i 
hågen. Jag har alltid trivts vid havet. 

Brev skrivet på Hållö, daterat den 16 
januari 1885. Mottagare är farfar Frans. 
Det har skrivits av hans bror Johan.  

Hållö fyr fotograferad år 1930 av Dan 
Samuelsson.


