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Minnen från ett sommarjobb i Lotsverket 1959
Vilgot Andersson

Året var 1959 och midsommar hade re-
dan passerat. Jag var 14 år, skulle fylla 
15 i september. Mamma hade drabbats 
av psykiska besvär och var tillfälligt inta-
gen på Restads sjukhus i Uddevalla. Min 
syster, som var 7 år, bodde under mam-
mas sjukhusvistelse hos vår moster i Gö-
teborg och jag själv bodde hemma hos 
min pappa Anker Andersson på Resö. 
Han var fiskare till yrket och trålade rä-
kor i Kosterfjorden tre dagar i veckan. 
Som bisyssla var han tillsyningsman för 
fyrarna Ramskär och Svangen (senare 
också Väcker m. fl.) samt ansvarade för 
underhållet av prickar och bojar på Lots-
verkets uppläggningsplats på Vattenhol-
men utanför Resö. (Se Blänket 2013:3)

Dagarna blev enformiga och långa 
och det var si och så med mathållningen 
de dagar då pappa var på sjön. Den sju-
åriga skolgången och konfirmationen var 
nyss avklarade och jag hade under en tid 
oroat mig för vad jag i framtiden skulle 
jobba med. Skulle jag söka jobb hos nå-

got företag eller söka till en yrkesskola? 
I vilket fall som helst skulle jag vara 
tvungen att flytta hemifrån.

Problemet fick en tillfällig och ovän-
tad lösning när pappa en dag kom hem 
och berättade att han skaffat sommar-
jobb åt mig i Lotsverket med början 
den 10 juli. Han hade passat på att fråga 
lotsinspektör Harry Sellmann, som var 
befälhavare på Lotsverkets tjänstefartyg 
Göteborg då det var på tillfälligt besök 
vid Vattenholmen. Och det var inte bara 
jag som fick sommarjobb. Han hade även 
ordnat detsamma åt sig själv, sin bror Jens 
samt fiskaren och resöbon Rolf Haralds-
son, som vid tillfället hjälpte pappa med 
underhållsarbetet av prickarna och bojar-
na. Rolf och jag skulle dock inte, som min 
pappa och farbror, jobba på tjänstefarty-
get Göteborg utan på ett gammalt ång-
fartyg. Det skulle under c:a en månads tid 
lånas in från Malmö lotsdistrikt under ti-
den ”Göteborg” låg på Eriksbergs varv för 
underhåll. Fartyget hette Virgo och var 
egentligen, vad jag tror mig komma ihåg, 
ej längre i bruk men ändå i sådant skick 
att det kunde användas. Det visade sig se-
nare vara väldigt gammalt och omodernt 
och troligen byggt i början på seklet. To-
talt skulle vi bli nio man ombord. Jag fick 
jobb som mässuppassare och Rolf som 
motorman och eldare. Han var några år 
äldre än jag. Min lön skulle bli c:a 450 kr/
mån före skatt. Det var mindre än hälften 
mot vad en vuxen fastanställd tjänade. 
Boendet ombord var kostnadsfritt. För-
utom 3 veckors semester fick vi i besätt-
ningen även 6 fridagar för varje arbetad 
månad. Dessa kunde sparas och senare 
tas ut i en följd. Matkostnad på knappt 
en hundralapp i månaden tillkom.

Tjänstefartyget Göteborg ute på uppdrag



2 Svenska Fyrsällskapet Blänket 2016:2

Fartyget låg i Malmö och Rolf skulle in-
finna sig där någon vecka tidigare än vad 
jag själv skulle. På förmiddagen den 9 juli 
klev jag på tåget vid Kragenäs station för 
vidare färd till Göteborg. Där skulle jag 
sova över hos min morbror och moster 
i Kortedala. Min morbror Johnny, som 
befarade att jag var nervös inför det nya 
som väntade, tog med mig på bio på kväl-
len för att skingra tankarna. I själva verket 
var jag inte alls nervös, tyckte bara det 
var spännande. Detta var första gången 
jag såg film på en riktig biograf. Vi såg två 
filmer samma kväll, en Western med Ho-
palong Cassidy och en Sherlock Holmes 
som hette Baskervilles Hund. Tidigare 
hade jag endast varit på tältbio, som en 
sommar hade satts upp hemma på Resö.

Tidigt morgonen därpå vinkade min 
morbror av mig på Göteborgs Central-
station vid tåget mot Malmö. Dit an-
lände jag vid elvatiden på förmiddagen. 
Fartygets kock, som jag glömt namnet 
på och som också skulle sommarjobba, 
mötte upp på stationen. Han var son till 
den ordinarie kocken Gösta Karlsson 
och hade nyligen gått en kockutbild-
ning. Introduktionen blev ganska fullö-
dig trots att han var ny i sin yrkesroll. På 
en punkt, som jag strax skall återkomma 
till, brast det dock.

Jag blev anvisad en koj i anslutning 
till skansen. Den var belägen s.k. ”för 
om masten”, d.v.s. långt förut i fartyget. 
I skansen var även resten av det vanliga 
manskapet, två motormän och två ur 
däckspersonalen inkvarterade. Befälen, 
som bestod av maskinisten, styrman-
nen och kocken, hade egen mäss och 
egna hytter akterut. Märkligt nog har 
jag inget minne av om det fanns någon 
manskapsmäss. Därför håller jag för tro-
ligt att skansen fungerade även som en 
sådan. Befälhavaren, som omväxlande 
bestod av lotsdirektören och lotsinspek-

tören, hade sina hytter midskepps en 
trappa ned och en egen stor salong som 
sträckte sig tvärs över hela fartyget. Här 
intog befälhavaren sina måltider i en-
samt majestät. Salongen var inredd med 
lackad panel i ädelträ, en stor bekväm 
soffa, ett vackert bord och mjuka fåtöl-
jer. Klasskillnaden lyste tydligt igenom 
överallt ombord. Kungen blickade ner 
från ett stort porträtt på skottet bakom 
soffan och övervakade allt som försig-
gick därinne. Hans ögon tycktes följa 
varje rörelse man företog sig. Inte lönt 
att fuska med jobbet där inte.

Byssan var otroligt liten och trång. 
Kocken och jag fick oftast turas om att ut-
rätta våra sysslor där. Det enda kylskåpet 
ombord var gasdrivet och stod i ett plåt-
skåp monterat utomhus mot däckshuset. 
Lyckligtvis blev sommaren 1959 fantas-
tiskt varm och solig. En del av mina syss-
lor, t.ex. att diska och att hjälpa kocken 
skala potatis och rotfrukter m.m., kunde 
jag därför mestadels utföra på däck. I 
övrigt bestod sysslorna av att koka kaffe 
och förbereda frukosten, som på vardagar 
skulle vara färdig senast kl. 6.30. Vidare 
skulle jag vid varje måltid, duka, ställa 

Jag rensar makrill på Virgo
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fram maten och duka av efteråt. När vi 
inte låg i hemmahamnen, Göteborg, var 
även söndagar arbetsdagar för oss i köket. 
Enda skillnaden var att frukosten servera-
des senare. I arbetet ingick också att städa 
i befälsmässen och salongen samt att 
bädda sängarna i befälens hytter. Det sist-
nämnda var de dock hyggliga nog att göra 
själva. Kafferasterna och måltiderna efter 
frukost var, som jag minns det, på föl-
jande tider: Kaffe kl. 09.00, lunch 11.00, 
kaffe igen 14.00 och middag 16.30. Då vi 
inte låg i hemmahamnen var det middag 
kl. 17.00. Sedan tillkom kvällsmacka med 
te och/eller choklad vid 21-tiden, vilket 
föll på min lott att ordna.

De två motormännen turades om 
varannan dag med att stiga upp först på 
morgonen. Den av dem som hade mor-
gonvakten hade till uppgift att få upp 
trycket i ångpannan så att fartyget var 
klart för avgång efter frukost. Senast kl. 
05.30 skulle jag purras för att hjälpa till 
att få igång den koks- /koleldade spisen 
i byssan och att hinna förbereda frukos-
ten. Denna procedur inleddes med att 
motormannen hämtade en skyffel med 
glödande kol ur eldstaden under ångma-
skinens panna. Men först fick jag ta bort 
den största plattan i spisen för att hela 
hans manöver skulle fungera. Sedan var 
det lite av ett vågstycke för honom att 
med skyffeln i ena handen klättra uppför 
lejdaren i maskinrummet och därefter 
hälla dem i spisen utan att spilla. De öv-
riga i besättningen började sin arbetsdag 
kl. 07.00.

Den sommaren blev känd som en av 
de värsta getingsomrarna i mannaminne. 
Långt ute till havs ofredade de oss. Själv 
blev jag något av en expert på att med 
handduk slå ner dem i flykten. De blev  då 
omtumlade och kunde lätt trampas ihjäl. 

Måndagen den 13 juli kl. 07.00 bar 
det av norrut på olika uppdrag längs 

Hallandskusten, som tillsammans med 
Bohuskusten tillhörde Västra Lotsdi-
striktet. Vad dessa uppdrag bestod av 
minns jag inte. Jag hade nog med att 
komma in i mina egna rutiner och syss-
lor ombord. Det jag kan minnas är att 
vi gjorde ett besök vid Hallands Väderö 
samt tillbringade en natt i vardera Halm-
stad, Falkenberg och Varberg innan vi 
lördagen därpå anlände till Göteborg. 
Dessa platser i Halland var nya för mig 
och spännande att besöka. Lördag var 
arbetsdag till kl. 13.00 på den tiden.

Och nu till den bristfälliga punkten i 
kockens introduktion. Han informerade 
mig inte om vad jag lämpligen kunde el-
ler fick göra på de håltimmar som upp-
stod mellan måltiderna, t.ex. att lägga 
mig och sova om jag var trött. Redan 
efter några få dagar kände jag en tillta-
gande trötthet men tyckte det var pin-
samt att fråga om det var okej att lägga 
sig eftersom jag inte lagt märke till att 
någon annan gjorde det. Så jag försök-
te härda ut. En eftermiddag i slutet av 
veckan höll det inte längre. Efter 2-kaf-
fet smög jag mig ner i skansen, ställde 
väckarklockan på 16.15 samt lade mig i 
kojen och somnade.

Tjänstefartyget Göteborg vid kaj i Göteborg
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Jag vaknade av att någon bryskt puttade 
på mig. Det var kocken. 

- Har du tänkt att jag även skall göra 
ditt jobb till middagen idag, undrade 
han. Klockan var tjugo minuter i fem. 
Jag hade sovit så djupt att jag inte hört 
klockan ringa. Dubbelt pinsamt! Men 
det hela redde ut sig och i fortsättningen 
såg jag till att få tillräckligt med sömn.

Väl i Göteborg hälsade jag på min 
pappa och farbror på tjänstfartyget Gö-
teborg, som låg i docka på Eriksbergs 
varv. Där hjälpte de till med underhålls-  
arbetet på fartyget.

Redan på måndag morgon bar det 
iväg igen. Den här gången uppåt Bohus-
kusten. Uppdraget var att bättra på mål-
ningen på olika sjömärken i farlederna 
ända upp mot Koster. På eftermiddagarna 
gick vi i hamn på flera olika platser som 
jag aldrig varit på tidigare t.ex. Marstrand, 
Lysekil, Kärringön och Fjällbacka för att 
nämna några. Då vi låg i Fjällbacka blev 
det på kvällen dragspelsmusik och dans 
på bryggan alldeles intill kajen där vi låg. 
En mycket trevlig upplevelse. 

En vecka in i augusti återvände vi 
till Göteborg för att flytta över en del av 

besättningen inklusive mig själv och Rolf 
till tjänstefartyget Göteborg, som nu var 
åtgärdat och klart.  Några skulle gå på se-
mester och andra kom tillbaka från den. 
Bland de sistnämnda var kocken Gösta 
Karlsson, som nu blev min chef. Pappa 
och Jens hade redan åkt hem. Deras som-
marjobb var över. Mitt eget och Rolfs 
varade till slutet av augusti. På ”Göte-
borg” var alla utrymmen betydligt större 
jämfört med motsvarande på Virgo för-
utom salongen som var mindre och inte 
lika vräkig. Dessutom hade manskapet 
tvåmanshytter och egen mäss. Virgos vi-
dare öden känner jag inte till. Efter att ha 
återlämnats till Malmö blev hon kanske 
skrotad. 

På måndag morgon den 11 augusti 
kastade vi loss och begav oss återigen 
uppåt Bohuskusten. Denna gång gällde 
det att byta gastuber på vissa ljud- och 
ljusbojar samt att byta ett antal utsjö-
prickar. Slutligen skulle även gränsbo-

Byte av gastuber på Sänkbergsbojen. 
I hålen på bilden sänks gastuberna ner.
Fr. v. Olof (Olle) Karlsson, Gösta Nilsson 
och Tryggve ??

Lyckat fiskafänge av kocken Gösta Karlsson
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jarna mot Norge bytas och de som blivit 
utbytta läggas upp på Vattenholmen.

Det första jag lade märke till vid 
avfärden var vilket oväsen det var i ma-
skinrummet. Virgos ångmaskin kunde 
knappt höras men den här maskinen lät 
öronbedövande. Maskinpersonalen var 
tvungen att ständigt bära hörselskydd 
under arbetet. 

Så en dag i mitten av augusti, en 
fredag tror jag det var, nådde vi på ef-
termiddagen mina hemtrakter. Vi lade 
till vid Vattenholmen. Rolf och jag fick 
permission till nästa morgon kl. 7.00 för 
att kunna övernatta hemma. En besätt-
ningsman skjutsade oss över till Resö 
med fartygets arbetsbåt. Mina föräldrar 
blev glatt överraskade då jag dök upp. 
Mamma hade kommit hem från sjukhu-
set och verkade må bra. På kvällen följde 
jag med en kompis till Hamnsundet. Där 
skulle det bli dans på ”Kopprabryggan”, 
d.v.s. Konsumaffärens stora brygga. Det 
blev en varm, stilla och lugn kväll med  
ganska mycket folk närvarande. Besätt-
ningen på ”Göteborg” hade lagt märke 

till musiken och dansen. En del av dem 
kom därför över till Resö och deltog. 

Senare på kvällen blev det ganska 
mörkt. Då fick Rolf en ”lysande” idé. Han 
skulle överraska danspubliken genom att 
spela dragspel i mörkret från sjösidan. I 
vilket syfte blev aldrig klarlagt. Kanske 
ville han bara käcka sig eller imponera 
på någon tjej. Han tog därför ”si snäcka” 
(”sin snipa” på svenska) och sitt drag-
spel och körde sakta ut ur hamnen mot 
kopprabryggan. När han närmade sig 
densamma ”skalkade han rorkulten”, tog 
upp dragspelet, satte sig på förtoften med 
ryggen mot fören och började spela. Vad 
han inte märkte var att en annan snipa 
strax innan hade lagt ut från kopprabryg-
gan med passagerare som skulle ut till 
Lindö. Det hela fick till följd att båten 
till Lindö blev rammad på mitten och att 
Rolf föll baklänges med dragspelet över 
sig. För Rolfs del gick det bra men för 
hans snipa sämre. Den började ta in vat-
ten. Lindöborna och deras båt klarade sig 
utan skador. De fick skyndsamt bogsera 
in Rolfs båt till hamnen. Flera personer 
skyndade till och hjälpte honom dra upp 
den på den dåvarande stranden.

Stackars ”pojk”! Inte nog med att 
olyckan kostade honom besvär och för-
modligen pengar. Dagen efter hade han 
även fullt sjå med att värja sig mot alla 
gliringar från sina arbetskamrater om-
bord. I kamratlig anda dock, men ändå.

På återfärden mot Göteborg fick jag 
erbjudande om att få fortsätta min anställ-
ning ombord. Min föregångare hade med-
delat att han fått annat jobb och tänkte 
sluta. Jag tackade ja i förhoppning om att 
så småningom få jobba på däck, vilket var 
möjligt från 16 års ålder. Tyvärr kom mina 
förhoppningar på skam p. g. a. att synen 
var för dålig. Jag blev dock kvar på båten i 
drygt tre och ett halvt år. Men det är, som 
man brukar säga, en helt annan historia. 

Byte av gränsbojarna mot Norge. Dessa 
finns numera inte kvar. Fr. v. Rolf Haralds-
son, NN och  Lennart Ekström.


