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Som pensionär ingår jag i en grupp som 
dokumenterar och skriver om gamla 
gårdar, hus, personer, händelser etc på 
”min” ö Resö i Norra Bohuslän. När det 
blev dags att skriva om min far Anker 
Andersson (f 1902, d 1982), som inom 
det dåvarande Lotsverket bl.a. varit till-
syningsman för fyrar i drygt trettio år, 
upptäckte jag att det inte fanns någon 
fullständig dokumentation om honom hos 
Svenska Fyrsällskapet.

Jobbet som tillsyningsman för fyrarna 
var för min far en långvarig bisyssla. Till 
yrket var han fiskare och trålade räkor 
i Kosterfjorden under huvuddelen av 
året, tillsammans med sin bror Jens.

Vattenholmen
För att få en bakgrund till berättelsen 
om hans uppdrag för Lotsverket är Vat-
tenholmen, där det hela började, av cen-
tral betydelse. Det enda boningshuset 
där är byggt på ofri grund i början av 
1860-talet. Där kom min farfar, farmor 
och far att bo i drygt trettio år. 

Anker var det av barnen som bodde 
kvar längst, ända till 1944 då han gifte 
sig med min mor och flyttade till Resö. 
Farfar och farmor fann då också för gott 
att flytta. De sålde och köpte sig ett an-
nat hus på Resö. Efter det har ingen mer 
varit bofast därute.

Far var äldsta barnet
Min farfar, fiskaren Anders Johansson, 
och min farmor Ida köpte huset någon 
gång mellan åren 1909 – 1912 och flyt-
tade dit med sina då fyra eller fem barn. 

Vattenholmen vid 1) ligger utanför Resö syd 
Strömstad, på den östra sidan av Kosterfjor-
den.        Del av sjökort hämtat från eniro.se 

Det yngsta var fött 1911. Far var äldst av 
barnen och då i 8 - 10 års-åldern. 

Farfar, född 1875, var ett av tolv 
barn till skepparen Johan Edvard Kris-
tensson, som på 1890-talet hade bosatt 
sig på den närliggande holmen Store-
snart. Där hade han byggt sig ett hus 
och så småningom kom där att byggas 
två hus till för två av hans barn. Där 
byggdes också sjöbodar, förstås. 

Isolering
Idag skulle nog ingen vilja bo lika isole-
rat utan några som helst bekvämlighe-
ter såsom elektrisk belysning, rinnande 
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Lite kort om fyrarnas automatik
På den tiden drevs fyrarna av acetylengas. 
Den bildas då karbid och vatten blandas 
och är mycket explosiv. Stor försiktighet 
fick därför iakttagas vid underhållsarbete.

Genom en sinnrik mekanism med 
gasventil, ”evighetslåga” och glödstrumpa 
kunde fyrens blinkintervaller, som utgör 
dess karaktär, regleras. Evighetslågan hade 
till uppgift att antända den gasstråle som 
gasventilen i förutbestämda intervaller 
släppte igenom. När den brinnande gas-
strålen sedan träffade glödstrumpan lyste 
denna upp med ett starkt sken. En solven-
til släckte fyren dagtid. 

Då en glödstrumpa gått sönder 
strömmade den brinnande gasstrålen rakt 
igenom den och antände en trästicka, som 
hade till uppgift att hålla utbytesfunktio-
nen låst. Då trästickan bränts av matade 
maskineriet fram en ny glödstrumpa, till 
den föregåendes position, och fyren kunde 
åter börja lysa. Att denna funktion funge-

vatten, telefon och tvättmaskin. Men 
bara en sådan sak som att det saknades 
både grannar och landförbindelse borde 
förr varit än mer avskräckande, kan man 
tycka. Speciellt om någon allvarlig sjuk-
dom eller olycka skulle inträffa. 

Och som om detta inte vore nog så 
hade de också många barn att oroa sig 
för. Faran lurade i havet som fanns runt 
om. 

Skolan
De större barnen gick i skola på Resö och 
måste fram och tillbaka över sjön varje 
gång de skulle dit. I början av 1900-talet 
gick barnen i skolan endast tre dagar i 
veckan. Men ändå! Det var segel och rodd 
som gällde innan båtmotorer blev vanliga. 
Och flytvästar existerade inte. 

På vintern när sjöisen nyss lagt sig 
eller fram på vårkanten, då den var på 
väg att försvagas, var det säkert extra be-
svärligt eller rent av omöjligt att ta sig 
över.

Jobbet som tillsyningsman
Från och med 1937-02-01 till omkring 
1970 var min far Anker Andersson, även 
kallad ”Anker på Vattenholmen”, tillsy-
ningsman för ett genom åren varierande 
antal fyrar utanför Resö. Jobbet som 
tillsyningsman innebar att vartannat år, 
möjligen vart tredje, byta gastuber på 
fyrarna samt några gånger dessemellan 
kontrollera att allt fungerade som det 
skulle. 

Om någon fyr skulle slockna in-
gick det också i jobbet att rycka ut och 
tända den igen. Detta kunde hända om 
”evighetslågan” (liten gaslåga som brann 
oavbrutet) av någon anledning slock-
nat eller om alla glödstrumporna i det 
”automatiska utbytesmaskineriet”, som 
matade fram en ny då den aktiva bränts 
sönder, hade förbrukats. Anker i  snipan bogserar ekan med tuberna.
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rade kontrollerades vid varje gastubsbyte. 
Som grabb var det spännande att få be-
skåda detta händelseförlopp.

Byte av gastuber
Fyrarna var bestyckade med två batterier 
av gastuber. Varje batteri innehöll sex 
tuber på vardera nästan 100 kg. Av egen 
erfarenhet vet jag att man inte kände nå-
gon större skillnad på vikt mellan fulla 
och tomma tuber p.g.a. att godset i dessa 
var väldigt tjockt. Dessutom vägde själva 
bäranordningen ett antal kilo. Själv har 
jag varit med far ett par gånger och bu-
rit gastuber upp och nedför de långa och 
bitvis branta trapporna på Svangen. 

Vid varje byte skulle sex tuber bytas 
ut. För att komma iland på Väcker och 
Ramskär krävdes i princip vindstilla och att 
gammal sjöhävning (i Bohuslän kallad i´a) 
lagt sig. Dessutom måste Anker alltid få 
minst en, helst två, personer att ställa upp 
och hjälpa till, vilket inte alltid var så lätt. 
För detta fick de timlön av Lotsverket.

En sällan sedd bild, vindstilla vid fyren 
Väcker väster om den fruktade Tjurpannan. 

De tomma tuberna tas ner till marken och de fulla hissas upp. 
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Pappa Ankers fyrar
Från början hade Anker endast hand 
om fyrarna Svangen och Ramskär men 
på 1960-talet tillkom även Väcker i 
samband med att det underhåll av Bo-
husläns fyrar som utgick från Ärholmen 
söder om Marstrand avvecklades. Samti-
digt fick han även tillsynen av Havsten-
sund Nedre och Bissefyren, eftersom 
dessa troligen ännu inte hade hunnit bli 
elektrifierade. 

Gasstationen Ärholmen
På Ärholmen tillverkade man gasen och 
fyllde gastuberna. Denna verksamhet 
upphörde helt 1965 och istället blev 
AGA leverantör. Dock kom det att 
dröja ända in på 1980-talet innan den 
sista fyren i Sverige blev elektrifierad. 
Svangen elektrifierades 1983.

Fyrmästaren på Ärholmen hade ti-
digare ansvarat för bytena av gastuber 
på de flesta inomskärsfyrarna. För detta 
ändamål hade han en mindre båt med 
ett fåtal besättningsmän. 

Arbetsbåtar
De båtar som Anker hade att tillgå för 
gastubsbyte och fyrtillsyn var fiskebåten 
SD763 Elly, som han ägde tillsammans 
med sin bror Jens, en egen snipa och en 
stor eka. Då verksamheten på Ärholmen 
drogs in fick han överta deras stora grå 
arbetseka. 

En eka var bäst lämpad att komma 
nära intill skären med, för att kunna 
lasta ur och i gastuberna. Elly var för 
djupgående och svår att lägga till med 
och fick istället användas för bogsering, 
liksom ibland snipan. 

Det var hur som helst en inte helt 
ofarlig verksamhet. Skären kunde vara 
såphala och ”i´an” svår. Undrar just om 
Arbetsmiljöverket hade tillåtit ett så-
dant arbetssätt idag.

Lotsverket och Vattenholmen
Under 1950-talets första hälft byggde 
Lotsverket (nuvarande Sjöfartsverket) 
ett stort magasin på Vattenholmen för 
förvaring av prickar och bojar. Därtill 

Vattenholmen med Lotsverkets magasin i 
förgrunden.

De tunga tuberna förs ut till fyrbalkongen för 
att krokas i och firas ner. 
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tillkom en gjuten betongkaj, ny träkaj 
samt en relativt stor makadambelagd 
plan för underhållsarbete. 

Underhåll av prickar
Anker hade under 1950- och 60-talet 
även ansvaret för underhållet av prickar 
och bojar på Vattenholmen. Tyvärr vet 
jag inte vilket år han började och inte 
heller när han slutade. 

Varje vår och sommar tog Västra 
Lotsdistriktets tjänstefartyg Göteborg 
upp utsjöprickar och bojar inom sitt 
verksamhetsområde, och de som till-
hörde norra Bohuslän lades upp på Vat-
tenholmen. 

De skulle skrapas rena från påväxt 
av musslor och alger, rostknackas, stål-
borstas, grundmålas med rostskyddsfärg 
och slutligen täckmålas. Sedan skulle de 
som togs upp ersättas med nymålade 
och fräscha. På den tiden fanns det ett 
antal stora gränsbojar mellan Sverige 
och Norge. Underhållet för dessa dela-
des mellan de båda länderna, troligen i 
två- eller treårsperioder. 

Anställa på timlön
Anker fick ofta rekrytera folk mot 
timersättning för att hinna få allt un-
derhållsarbete klart innan årets utby-
tesperiod började. Numera är Sjöfarts-
verkets verksamhet på Vattenholmen 
sedan länge nedlagd och magasinet 
står och förfaller. 

Fisket
På 1950-talet bytte man i regel under 
perioden maj-juni från räkfiske till mak-
rillfiske med garn. Så även Anker och 
Jens. Besättningen utökades då till sex 
man, som medförde tio makrillgarn 
var. Dessa band man ihop till en lång 
flytgarnslänk, som man under nätterna 
fiskade med mellan Ramskär och Pers-

Ankers och Jens båt Elly (Vattenholmar´n).

Ljuset från fyren på Svangen strålar ikapp 
med augustimånen. 

grund. Efter garnfisket återgick man till 
att tråla räkor. Tidigare år hade man 
istället gått över till att dörja makrill i 
Kattegatt mellan Marstrand och Läsö/
Fladen. Detta pågick några veckor i juli-
augusti. Fångsten landades i Göteborgs 
fiskhamn. 

Under många år i oktober och no-
vember fiskade Anker och Jens hum-
mer ute vid Väderöarna. De använde då 
fiskebåten som bostad under veckorna 
och åkte hem endast över helgerna. Till 
själva fisket använde de en snipa som ar-
betsbåt.


