
Lotsarnas historia på Aspö 

Inledning 
Mitt intresse för att ta reda på så mycket som möjligt om lotsarna 
på Aspö bakåt på min fars sida kom sig av att ja� hörde en
diskussion mellan min far och Einar Sörensson pa min fars 
60-årsdag. De diskuterade vilken generation av lotsar min far var.
Så här i efterskott kan jag bara säga att ingen hade rätt. Far sa 5
och Einar 7. Men också att jag fick smak för släktforskning och blev
fast.

· Jag tillhör den äldsta lotssläkten på Aspö och min far var den siste
infödde lotsen på Aspö.
Han började i lära på Aspö 1943 på hösten och fick gå utan lön i ett
halvår. Lotsarna var tvungna att få full styrsedel på de platser de
skulle tjänstgöra pci. Tidigare hade han gått i lära och fått full
styrsedel i Höganäs efter sin styrmansexamen i Kalmar.

Efter att vi bildat Hembygds-gruppen inom Aspö PRO föll det på min
lott att ta reda på gammal bebyggelse på Aspö. Jag har i första
hand inriktat mig på fotshemman och båtmans-stugor, men även de
hus som inte längre finns.

Sedan jag 2014 kom med i Aspö Lotsbryggas Vänner har jag börjat 
försöka ta reda på lite om de lotsar som ej ingår i mitt släktträd. 
De flesta lotsarna på 1700 och 1800-talet är på något vis släkt med 
varandra. Ingifta, döttrar och söner. .· 
Det var så om lotsarna hade söner så fick någon av dem bli dräng i 
läran. 

Lotsarna på Aspö 
Lotsarna har funnits på Aspö sedan i slutet på 1600-talet då 
Karlskrona anlades av Karl XI fram till nedläggningen av Aspö 
lotsplats 1976. 

Själv har jag kommit fram till att min far var den 8 generationens 
lotsar i en obruten rad och håller nu på med den nionde. 
Har namnet på honom och han var lots samt att han dog 1720. Men 
än så länge är det lite osäkert. Skall bara försöka få det bekräftat. 
Men det är svårt att läsa och tyda gamla texter. 

Min farfars farfar Peter Larsson som bodde i den s k 
"Lassa-stugan" tog avsked 1840 vid 23 års ålder som lotslärling. 

Här kommer hans avskedsansökan som återfinns i En bok om Aspö. 
"Ödmjukaste ansökan" 
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