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Gillis släckte och stängde efter sig på Stora Karlsö
Intervju hemma hos Gillis Ulmstedt i Ronehamn onsdagen 22 april 2015

Leif Elsby text. Bilder ur Gillis Ulmstedts arkiv

På Stora Karlsö var Gillis Ulmstedt siste man 
på fyren. Året var 1974. De andra hade redan 
flyttat ut. Fyren hade blivit automatiserad och 
blev nu också avbemannad. Där hade sedan 1887 
funnits fyrfolk med sina familjer som arbetat, 
bott, älskat och fött barn. Där hade också funnits 
lotsbarnskola och sjöräddningsbåt. Men nu var 
det dags för nästa kapitel.

Men hur kom det sig att det var Gillis som släckte ljuset i 
fyrmästarbostaden? Vi tar det från början.

Mönstring och sjön
Gillis, nu 82 år, var äldst av fyra syskon 
och växte upp i Ronehamn på Gotland. 
Pappan var fiskare. Barnens skola låg i 
närheten och man gick 6 år i folkskola 
och 2 år i fortsättningsskola. 

Som tonåring fick Gillis ett vikariat 
som båtsman hos ortens lotsar. När det 
sedan var dags att mönstra skulle han 
lika säkert som Amen i kyrkan ha kom-
mit till pansartrupperna, P18 på Got-
land och det ville han inte. Han ville 
till Flottan. För att komma dit var han 
tvungen att ta värvning. I flottan var han 
i tre år. Han hann med en världsomseg-
ling med Älvsnabben som gjordes åren 
1954-1955. 

Därefter var Gillis på handelsfartyg 
och gick sedan på sjöbefälsskolan i Kal-
mar. Där tog han examen för Nordsjö-
skeppare och tänkte läsa vidare, men då 
ringde lotsarna efter honom. De ville att 
han skulle fortsätta hos dem och så blev 
det. Antalet lotsar på Gotland var då 
c:a 20. Idag är man 4 stycken och med 
Visby som bas. 

Familjen
På slutet av 1950-talet fann Gillis och Bar-
bro varandra. Barbro hade vuxit upp bara 
någon mil bort. Gillis byggde ett nytt och 
mindre hus på tomten i Ronehamn till sina 
föräldrar och flyttade själv in i föräldrahem-
met med Barbro. Det var praktiskt för då 
kunde man se till och hjälpa varandra. Och 
familjen växte. Nu, många år senare bytte 

Gillis, sonen Håkan och hustrun 
Barbro på Stora Karlsö 1971.



2 Svenska Fyrsällskapet Blänket 2015:4

man hus igen, då med sonen som med sin 
familj flyttade in i det större. huset. 

Hoburg
Åren 1967-1968 rådde övertalighet hos 
lotsarna på Gotland. Gillis var en av dem 
som ombads att lämna. Arbetsgivaren 
Sjöfartsverket erbjöd ett par alternativ. 
Att sälja huset i Ronehamn och flytta 
var ingen större idé med de låga huspri-
ser som då rådde. Gillis valde ett vikariat 
på fyrplatsen Hoburg. Så kom det sig, att 
Gillis på hösten 1967 kom till Hoburg 
där han var fram till jul. Där fick han bo 

på vinden i fyrvaktarbostaden. Fyrmäs-
tare var Hugo Rydberg. Fyrvaktare var 
Arne Fagerlund och Arne Kristiansson. 

På fyren Stora Karlsö
Efter Hoburg blev det en tid som lots 
innan Gillis åter blev fyrfolk. Den 1 mars 
1969 kom han till Stora Karlsö, eller 
Karlsö som man säger. Där blev han kvar 
tills det jobbet hade rationaliserats bort. 
Kylberg var fyrmästare. Han flyttade se-
dan till Kullen. På Karlsö var också Sylve 
Karlsson, som senare blev tillsyningsman 
på ön för Länsstyrelsen. Sture Anders-

Fyren på Stora Karlsö. Bilen tillhör Gillis 
och är en Opel Rekord modell 1956. Den 
förre ägaren var fyrmästare Bengt Olsson.

Norderhamn användes för fyrbåten och 
turister.

Fyrmästare Bengt Olsson 1:e fyrvaktare Sylve Karlsson
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son stod näst i rang men blev senare sjuk. 
Gillis kom att klättra i graderna och var 
biträdande fyrmästare fram till slutet. Då 
hade man redan avbemannat Hoburg 
men fyrarna på Gotska Sandön och Fårö 
var fortfarande bemannade.

Hustrun Barbro bodde i Ronehamn 
och skötte arbete och familj. Där fanns 
också skolan. Då och då kom hon med 
familjen och hälsade på Gillis på Karlsö. 

Fåglar, jakt och fiske
Ön Stora Karlsö består av kalksten och 
stiger brant ur havet. Ön är rik på grot-
tor och raukar. Överdelen utgörs av en 
platå. Farvattnen på norra sidan ön är 
fyllda med förrädiska grund. På fågel-
bergen häckade mängder med tordmule 
och sillgrissla. Då fanns inte skarv men 
det är det gott om nu. Tidvis har man 
haft får och hare på ön. Naturen var nära 
inpå fyrplatsen, som ligger vid en brant 
38 meter över havet. 

Gillis använde geväret för att skjuta ol-
jeskadad sjöfågel. Men Veterinärmedicin-
ska ville ibland ha tio stycken sillgrisslor 

för att undersöka och ta prov på. Då om-
bads Gillis att skjuta dem. Med kikarsikte 
var det en enkel sak där de satt på klipp-
hyllorna. Det var bara det, att på den tiden 
skulle man ha licens för ammunitionen 
för salongsgevär. Det behöver man inte 
nu. Då fick han ta sig till Polisen i Visby. 
Sedan fick han gå till en handläggare som 
frågade: vad skall du med skotten till? De 
skall jag ha till att skjuta grisslor med, sva-
rade Gillis. Det blev ett väldans liv innan 
Gillis hunnit att förklara.

Fiske var på den tiden tillåtet. Jakt 
var förbehållet ett exklusivt sällskap 
kallat Karlsöklubben. Men om en eller 
annan hare skulle försvinna var det nog 
ingen som tänkte på det. 

Tjänst och proviantering
Fyrpersonalen jobbade åtta veckor i ett 
sträck och var sedan lediga i två. Jobbet 
dygnet runt delades på tre man. I det in-
gick att rapportera för SMHI. Man gjorde 
observationer om vädret var tredje timme 
dygnet runt. Undantag gjordes klockan ett 
och klockan fyra på natten. Så gjorde man 

Tf fyrmästare Sture Andersson om-
bord på fyrbåten.

Fyrbåten i Klintehamn för provian-
tering, 1971.
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även på Gotska Sandön. Men på fyren 
Hoburg rapporterade man dygnet runt.  

När fyrbåten inte användes var den 
uppdragen på en slip på Karlsö. Båten var 
ruffad och i trä. Landresor gjordes varje 
vecka. Beroende på vind- och isförhållan-
den gick man antingen till Klintehamn 
eller Djupvik. Proviantering för eget bruk 
gjordes i regel i Klintehamn, enkel resa 9 
distansminuter. Med fyrplatsens båt tog 
den en och en halv timme.

Provianterade gjorde man alltså själva. 
Och kunde man inte gå med fyrbåten 
kunde man få hjälp av helikopter. Och 
skulle även det knipa hade militären en 
anläggning med förråd som man kunde 
”låna” ur. Så man var aldrig isolerade och 
strandsatta. Förr i tiden var man det kan-
ske knappast heller då man hade djur. En 
fördel med Karlsö var att man hade bra 
förbindelse med land till skillnad från vissa 
andra fyrplatser. 

Tillsättning och slagsmål
När Gillis var fyrvaktare blev han an-
modad att söka tjänsten som biträdande 
fyrmästare på Karlsö. Nisse Nordström 

var då ordförande i Fyrpersonalens Före-
ning. Han sökte också tjänsten men det 
var Gillis som fick den. Det blev ett väl-
digt liv. Beslutet överklagades till Kung-
lig Majestät, men det stod fast. 

Vid ett tillfälle då Andersson var fyr-
mästare och Gillis var fyrvaktare gjorde 
man hemresa med fyrbåten från Väster-
garn. Andersson och Nordström var då 
nere i ruffen medan Gillis körde. Det bar 
sig inte bättre än att de två i ruffen kom i 
luven på varandra och Andersson klippte 
till Nordström. Det blev ett fasligt rabal-
der. Det blev anmälan och Tingsrätten av-
gjorde i dom. Andersson blev suspenderad 
en månad utan lön. Nordström blev för-
flyttad till fastlandet. I övrigt var jobbet på 
Karlsö utan större dramatik. Inga haverier, 
strandningar eller andra större olyckor. 

Turister
På sommaren från maj till augusti hade 
man dagliga förbindelser med passa-
gerarbåten. Turister kördes med den från 
Klintehamn. Det var liv och rusch. Gui-
der visade runt på ön. Vid hamnen drev 
en krögare en bättre servering under 
sommarperioden. Idag finns restaurang 
och boende för de som så önskar. Resan 
tar nu för tiden en halv timme.  

Fyrplatsen
Stora Karlsö var på den tiden en av de 
viktiga fyrplatserna. Lotsverket hade inte 
sparat någon möda när den skulle byggas. 
Den hade till och med ritats av arkitekt 
och påminner om ett franskt slott. Den 
hade utrustats med kraftigt fyrljus med 
lång lysvidd, senare även med mistsignal 
(Nautofon) och cirkulär radiofyr. Den 
hade så mycket ”muskler” som en fyrplats 
då kunde ha. 

Från början drevs fyren med rov-
olja, senare med elektricitet. Man hade 
110V likström och ingen kabel till land. 

Gillis i köket på Stora Karlsö.
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Strömförsörjningen skedde med diesel-
motor och generator. På nätterna körde 
man dem och laddade batterierna. Dag-
tid användes de till radiofyren. 

Spisen i köket drevs med Gasol. Så 
även kylskåpet. Koks hade man till vär-
mepannan. Men när Gillis var där hade 
man bytt till självgående oljepanna och 
olja hade man även till motorerna. Med 
hjälp av militärjeep och transportvagn 
transporterades bränsle och andra tyngre 
kollin upp till fyren. 

1974 drogs kabel från fastlandet. Fy-
ren automatiserades och fyrplatsen avbe-
mannades. En epok, som för Stora Karlsö 
börjat 1887, var nu slut. Här hade funnits 
sjöräddningsbåt bemannad av fyrperso-
nalen. Här hade funnits skola för barnen, 
en så kallad lotsbarnskola. Tidigare hade 
fyrfolket även haft ko, gris och höns. Men 
nu behövdes inte folk på fyren längre. Nu 
var människan ersatt av automatik. Så för 
Gillis var det nu dags att släcka i fyrbosta-
den och låsa dörren från utsidan. 

När senare mistsignalering inte längre 
ansågs behövas kapades ledningarna till 
Nautofonen som helt sonika vältes över 
kanten och föll ner för stupet till stranden. 
Masterna till radiofyren har också tagits 

bort. Linsen har monterats ner och ersatts 
av en mindre. Den gamla linsen montera-
des senare upp igen som ett museiföremål 
i boningshuset. Idag lyser fyren med en 
jämförelsevis ljussvag LED-lykta. 

Slutet på fyren
När jobbet på fyren tog slut kunde Gillis 
välja att bli kvar på Karlsö och då som 
tillsyningsman för Länsstyrelsen, men 
tiden hade då kommit att några lotsar 
skulle gå i pension och behövde ersättas 
och det var som lots Gillis valde att fort-
sätta. Det gjorde han fram till pensionen. 
Som chef hade han Carl Smitterberg, 
före en icke obekant Janne Ströberg.

Interiörbilder frän maskinhuset.

Maskinhuset med generatorer. T. hö. ses Nau-
tofonen. Mast för radiofyr står mitt i bilden.


