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Minnen av Hilmer Carlsson
Björn Sjöstedt

Jag läste med stort intresse artikeln om 
Hilmer Carlsson i senaste numret av 
Blänket. För mig har han alltid varit en 
känd person, främst beroende på att jag 
kom till Nidingen 1952 och där så små-
ningom läste hans bok Nidingen, Sveri-
ges första fyrplats. Från sommaren 1960 
och under flera år framöver vikarierade 
jag som fyrvaktare på Nidingen under 
skolloven och har sprungit upp och ner 
i fyrens trappor ett otal gånger, särskilt 
innan det loddrivna urverket som drev 
linsen byttes ut mot en elmotor. Trots 
att Nidingen fick elkabel i samband med 
byggandet av de nya fyrarna satte Carls-
son in ett urverk för att tvinga de lata 
fyrvaktarna att gå upp i fyren och dra 
lodet var fjärde timme, lyder historien! 

Att ta sig iland på Lillelandsfyren som 
Carlsson byggde ytterst på revet öster om 
Nidingen (inte norr om, som det stod i 
artikeln) kunde vara något av ett äventyr. 
Lilleland är en liten ö av vattenslipat grus 
som dyker upp och försvinner lite då och 
då beroende på hårt väder och vindrikt-
ning. Carlsson blev tvungen att flytta den 
planerade platsen för fyren då det visade 
sig att han tänkt ställa den på ett under-
lag som rörde sig. De två mycket speciella 
metallbryggor som stack ut ett femtontal 
meter åt norr och söder från halva fyrens 
höjd var tänkta att användas då vädret hin-
drade landstigning vid de två betongbryg-
gorna vid fyrens fot. Genom att dra ner 
repstegar som hängde i bryggornas yttre 
ändar skulle en fyrvaktare kunna klättra 
upp i fyren. Detta fungerade aldrig! Det 
behövs inte mycket vind för att man över 
huvud taget inte kan närma sig fyren som 
står på grunt vatten. Bryggorna är nu bort-
tagna men fanns kvar ända in på 1990-ta-
let. 

Hilmer Carlsson var på Nidingen långt inn-
an han byggde de två fyrarna där 1945-46. 
År 1930 byggde han ett nytt fyrmästarhus 
dit vi flyttade 1957 sedan pappa (Vincent 
Sjöstedt) blivit ordinarie fyrmästare och 
där bodde han till sin pensionering strax 
före jul 1973 efter drygt 20 år på ön. 

Pappa, som föddes på Bjuröklubb i ja-
nuari 1911 torde ha träffat Hilmer Carlsson 
omkring 1923 då fyrmästarbostaden bygg-
des om radikalt. Farfar (Frans Sjöstedt), 
som var fyrmästare, och Carlsson tycks ha 
varit män av ungefär samma temperament 
för de lär inte ha kommit särskilt bra över-
ens! En bagarstuga byggdes (eller nyinred-
des) och Carlsson ville sätta in en alldeles 
för liten lucka i den inmurade ugnen. Farfar 
protesterade förgäves. Då ingrep farmor 
(Hilma Augusta f Lindahl), bjöd Carlsson 
på kaffe med ljusugnsbröd som farmor fick 
beröm för. ”Men den nya ugnen har en allde-
les för liten lucka för sånt här bak”, sa farmor. 
”Det ska vi genast ändra på!” lär Carlsson ha 
svarat (se bild). Farmor ska också ha påver-
kat Carlsson när det gällde placeringen av 
ett fönster i det helt nyinredda köket i fyr-
mästarbostaden. Kanske hade han lättare 
att lyssna på kvinnors argument! Diskbän-
ken i fyrmästarhuset på Nidingen var så låg, 
att till och med min kortväxta mamma fick 
ont i ryggen av att arbeta vid den. Fyrmäs-
tarfrun 1930 då huset byggdes lär ha varit 
osedvanligt kortväxt!


