
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 på. 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" 

Såsom jag äger någon tilltagande lust för Lotsningsyrket utan tvärt om, under den tid jag varit Lots 

Lärling och deri jemte tjenstgjort för Mäster Lotsen Lars Pehrsson på Aspö, rönt mera olust och 

afsmak för Lots Befattningens fortfarande utöfning, så anser jag mig föranlåten härigenom ödmjukast 

anhålla om afgång och entledigande min innehafvande Lots Lärlings Befattning vid Aspö Lotsplats.  

Aspö Lotsplats den 7 november 1840  
Peter Larsson  

Lots Lärling vid Aspö Lotsplats  



Den "Trohets- och Tjenste-ed" som han i samband med sin antagning till Lots Lärling måste han dock 

hålla även om han blev befriad från sin befattning.  

Redan 1687-04-11 i en rättegång om dråpet på Winnan Gisesson i Medelstad Häradsrätt var lotsar 

nämnda, nämligen bröderna Pär och Nils Jonsson som vittnen.  

Den 16 januari 1687 slogs bonden Winnan Gisesson till döds utanför sin gård på Aspö Ryd i Nättraby 

socken av en grannpojke, Måns Månsson. Om detta står att läsa i Medelstads Härads dombok.  

Då dråpet skedde i samband med ett gravöl var många personer med i samband med dråpet.  

Några av dem var dessutom mer eller mindre släkt med endera någon av parterna. Någon var t.om. 

släkt med båda sidor. De som "gick i borgen" för någon av de i arresten satta är av särskilt intresse för 

att försöka snickra ihop familjernas bakgrund ytterligare.  

Följande personer figurerar på något sätt i utredningen:  

Andersson, Anders, Aspö, borgensman för Måns Arved, den dräptes ovän  

En liten gosse, i tjänst hos den dräpte  

Gisesson, Pål, Padderyd, borgensman för Pär W  

Gisesson, Sven, nämndeman, Vambåsa  

Gisesson, Winnan, dräpt, husbonde  

Hindriksson, Erik, se Sangell  

Håkan, kofferdibåtsman  

Håkan, nämndeman, Stenshaga  

Ingred, offrets hustru  

Ingrid, hårdför piga hos Winnan  

Jonsson, Lars, Moren, borgensman för Måns  

Jonsson, Måns, Moren, bror med de två följande  

Jonsson, Nils, lots, Moren, släkt med den dräpte  

Jonsson, Pär, lots, Moren, bror med föregående  

Jönsson, Nils, Aspö, borgenman för Pär W  

Matsson, Åke, Lilla Ryd, modern död (gravölsorsak)  

Månsson, Måns, Bäck, släkt med båda sidor  

Månsson, Måns, husbonde, Ryd 

Månsson, Måns hans son  

Månsson, Pär, Hasslö, borgensman för Måns  

Mårtensson, Lars, Åkes bror och granne  

Mårtensson, Åke, husbonde på gravölsgården, St Ryd  

Nilsson, Måns, Emmehult, borgenman för Pär W  

Nilsson-Lööf, Åke, Repemåla, borgensman för Pär W  

Olsson, Olof, Esketorp, borgensman för Måns  

Pappi, Jöran, L Mårtenssons båtsman  

Pålsson, Bertel, Listerby, borgensman för Pär W  

Pärsson, Lars, Audatorp, borgensman för Måns  

Pärsson, Olof, Bäck, far till son i målet, vem?  

Pärsson, Olof, nämndeman, Stensjö  

Pärsson, Olof, Hasslö, borgensman för Mäns  

Sangell, Eric, finskfödd båtsman, Aspö  

Sigfridsson, Sigfrid, båtsman hos Måns Månsson  

Skunk, Pär son till den dräpte, båtsman  



Skärva-Måns,?  

Skärva-Mats, ?  

Svensson, Måns, Greby, borgensman för Måns  

Tykesson, Olof, Hasslö  

Winnansson, Pär son till den dräpte, drunknad 1687  

Åkesson, Mårten, Agdatorp, borgensman för Måns  

Winnan Gisesson är min FF FF MF FF F.  

Men många av de som är uppräknade ovan ingår i mitt släktträd.  

Tilläggas kan att Winnan Gisessons dotter Gertrud var gift med Lars Håkansson, som var bror till 

Vittus Anderssons hustru Elin. Vittus son Anders hade även affärer ihop med den ene av Winnans 

söner. Eftersom båda två hette Per så var det inte han som hette Per Winnansson Skunk utan han 

som bara hette Per Winnansson och dog 1687.  

En annan känd person i släktträdet är Fabian Månsson vars MF M var Gertrud Pehrsdotter, som var 

dotter till ålderlotsen Pehr Nilsson och Sissa Jonasdotter (Gen 7) på Aspö.  

Går man in och tittar i Karlskrona Amiralitetsförsamling Cib:2 1702-1770 Kyrkobok till sjökastellerna 

Kongsholm och Drotningskiär Där kan man hitta födelse, vigsel, döda, sockenbud och nattvard för 

Aspö lotsar men även en del av den övriga befolkningen på ön.  

Men även i Nättraby församling till vilken Aspö tillhörde fram till 1888. Aspö bildade då egen 

församling med Hasslö.  

Aspö tillhörde under några få år, från 1724 Lösens församling fram till 1727 när prästen drunknade 

efter ett besök på Aspö.  

Lotsarna var flitiga nattvardsbesökare det kan man läsa i Amiralitetets kyrkbok. 

Men de sysslade även med lite annat som man kan utläsa härnedan  

Rulla öfver Lots-Betjeningen i Södra Distr 1821-39  

Aspö Lotsplats  

Mästerlotsen Lars Petersson  

År 1826 den 21 november, straffad med åtta dagars arrest i Carlskrona häkte uti låst rum, utan 

annan dryck än vatten, för tjensteförsummelse.  

Ar 1829 den 9 Jan, straffad med åtta dagars arrest i Carlskrona Högvakt uti mörkt rum, för 

tjensteförsummelse vid tillfälle af Hans Majts Fregatt Camillas ankomst utanför Aspö inlopp den 21 

December 1828.  

År 1831 den 27 Aug, straffad med åtta dagars arrest i Carlskrona Högvakt uti mörkt rum, för 

begången felaktighet under lotsning, dymedelst att karttag emottagits af twenne från utrikesoch 

pestsmittade ankomne Fartyg.  

Mästerlotsen Måns Henriksson  

År 1830 den 18 October, straffad med fyra dagars arrest i Carlskrona Häkte uti låst rum, utan sällskap 

etz:, för försummelse i tjensten.  

År 1835 den 7 de October, straffad med åtta dagars arrest i Carlskrona Högvakt uti låst rum, utan 

sällskap etz:, för oskickligt förhållande.  



SecundLotsen Petter Pehrsson  

År 1826 den 22 Juli, straffad med Fyra dagars arrest i Carlskrona Häkte, för begånget tjänstefel.  

SecundLotsen Peter Gunnarsson {Gummesson)  

År 1826 den 8 de Junij, straffad med Fyra dagars arrest i Carlskrona Häkte , för begånget tjenstefel.  

SecundLotsen Nils Olsson  

År 1828 den 13de Aug, straffad med Fyra dagars arrest i Carlskrona Häkte och låst rum, utan sällskap 

etz:, för försummelse i tjensten.  

Carlskrona:  

Secund Lotsen Henrik Månsson  

År 1832 den 16 April, straffad med Twänne dagars arrest i Flottans härvarande häkte, uti låst rum, 

utan sällskap etc, för begånget tjenstefel i överensstämmelse med KrigsRätten för Kungl Maj:ts Flotta 

utslag den 16 Nov 1834.  

År 1835 den 7 de October, enligt Kungl Maj:ts Flotta utslag af samma dato, straffad med åtta dagars 

fängelse vid vatten och bröd, såsom förenennen att hafva, den 28 Aug nämnda år, genom 

vårdslöshet och okunnighet satt Coopaeidie Skepparen Ebbe Jeanssons förande fartyg, Slupen Sophia 

Ulrika, på det s:k: Knarrö grundet.  

Aspö:  

Secund Lotsen Mäns Pehrsson  

År 1836 den 29:de Januari, enl KrigsRätten vid Kungl Maj:ts Flotta i Carlskrona utslag, af samma 

dömd såsom övertygad att af okunnighet eller vårdslöshet hafva, den 10:de December 1835, under 

lotsning i farvattnet vid Aspö Lotsplats, satt Coopaeidie Briggen Atlas på grund, hvarigenom denne 

Brigg jämte större delen af lasten förlorats - till ett års fästning på Göteborg, och dessutom ersätta 

ägaren af Fartyg och last, deras, jämligt företedde Pretentions Räkning, tillskyndade förlust.  

Karlskrona Lotsfördelnings Kontor  

Den 24 October 1846  

Gustaf Hahn  

Aspö Lotsplats  
Mäster Lots Petter Gummesson 
Född: 1794  

Mäster Lots Hindrik Månsson  

Född: 1800  

Secund Lots Åke Pehrsson  

Född: 1811  

Secund Lots Ola Månsson  

Född: 1821  

Secund Lots Petter Nilsson  

Född 1821  



Lots Lärling Ola Olsson  

Född 1821  

Lots Lärling Anders Larsson  

Född: 1826  

Lotslärling Anders Pettersson  

Född: 1828  

Lots Lärling Olof Gertonsson  

Född 1826  

Lotsar vid Aspö lotsplats 1918  

Överlots Knut Gunnar Lång  

Mästerlots Peter Bergström  

Mästerlots Lars Olof Sjöström  

Mäster lots Johan August Sjöberg  

Mästerlots Anders Johan Sjöberg  

Mästerlots Bror John Erik Löfgren  

Lots Rickard Mauritz Forsberg  

Lots Axel Gottfrid Lindahl  

Lots Oskar Theodor Wallin  

Extra lots Bror Olof Andreas Lindahl  

Lotslärling John Reinhold Bergström 

Lotslärling Josef Lindeblad 

Lotsar vid Aspö lotsplats 1921  

Överlots Knut Gunnar Lång  

Mästerlots Peter Bergström  

Mästerlots Johan August Sjöberg  

Mästerlots Anders Johan Sjöberg  

Mästerlots Bror John Erik Löfgren  

Lots Rickard Mauritz Forsberg  

Lots Axel Gottfrid Lindahl  

Lots Oskar Theodor Wallin  

Lots Bror Olof Andreas Lindahl  

Lotslärling John Reinhold Bergström  

Lotslärling Josef Lindeblad  

Lotslärling Johan Gotthard Sjöberg 



Lotsar vid Aspö Lotsplats 1965  

Överlots Erik Jonas Valdemar Bergström  

Mästerlots Bertil Ivar Sigfrid Berglund  

Mästerlots Otto Harry Vilhelm Wallin  

Lots Eric Albert Valentin Svensson (tji)  

Lots Adolf Lennart Lindeblad  

Reservlots Tage Birger Jönsson  

Reservlots Nils Ingvar Rune Nilsson 

 

Lotsar vid Aspö lotsplats 1969  

Lotsplatschef Otto Harry Vilhelm Wallin  

Mästerlots Bertil Ivar Sigfrid Berglund  

Lots Adolf Lennart Lindeblad  

Lots Tage Birger Jönsson  

Lots Nils Ingvar Rune Nilsson  

Under maj månad 1969 gick lotsarna vid Aspö lotsplats ut i strejk.  

Den varade under cirka tre veckors tid. 

I avlöningsstaten för åren 1858-1860 är dock löneökningen avsevärd.  

Lotsålderman hade förut haft 75-100 Rdr, skulle erhålla  300 Rdr 

Mästerlots 15-45 Rdr     120 Rdr 

Sekundlots 7:50-25 Rdr      60 Rdr  

Lotslärling med styrsedel 40 Rdr 

Att de redde sig bra trots den låga lönen, berodde på att nästan samtliga hade jordlott och kunde 

hålla kor samt att hade tillgång till fiske.  

Avlöningslistan från 1914 för Lotspersonalen upptager för ordinarie lots en lön av 1000 kr, vidare 

tjänstgöringspengar 300 kr och beklädnadsbidrag 100 kr, summa 1400 kr. Till mästerlots utgick ett 

årligt extra arvode av 100 kr. 

Lotsarna på platsen får mellan sig dela 40 % av lotspenningarna.  

Efter avsked från tjänsten åtnjöt lotsarna pension s k gratial, i rullorna, tidigast omnämnd vid mitten 

v 1700-talet. Under  

1800-talet grundades Lotsfördelningens Enskilda Pensions-, Gratialoch Begrafningskassa.  

På 1880-talet var årspensionen för en lots 66 kr och begrafningshjälpen 30 kr. Högsta understödet, 

gratialen, till en lotsänka uppgick till 56 kr.  

Redan under 1600-talet utkom en förordning om hur lotspenningarna skulle beräknas. De kom att 

utgå i för dels med ett visst öretal för var lotsad sjömil och dels efter fartygets djupgående i fot 

räknat. Nu beräknas lotspenningarna efter netto registerton och sjösträckan.  



Från 1820-talet härrör ännu en förmån, enligt förordningen av den 16 maj 1827: "Härjemte äga 

Krono-lotsar rättighet att med krok, nät och garn idka fiske såväl inom de yttersta skären som i öppna 

hafvet, utan att någon skatt eller af gift därför erlägga, af hvad namn och till hvem det varag må, så 

fromt icke enskilte ägare genom urminnes häfd, skatteläggning, dombref eller, andra ostridiga skäl, 

af fisket äro i besittning".  

Enligt en kungörelse av den 21 dec 1877 skulle den lots, som utförde lotsningen ha 

hemvägsersättning. Denna kallades "foj". Lotsarna var angelägna att taga sig hem på billigaste sätt, 

så att de om möjligt hade något av "fojen" i behåll. 

Lotsplikten, d v s skyldigheten för sjöfarande att anlita lots har varierat. I en kungl förordning av 1687 

ålåg det fartyg som seglade ut och in i svenska skären att anlita de under amiralitetskollegiet lydande 

edsvurna lotsarna. Denna förordning ersattes flera gånger under 1700- och 1800-talen, så att 

lotstvånget vissa tider mildrades och andra tider skärptes. Lotsplikt föreligger numera för fartyg, som 

kommer från utländsk hamn.  

Ännu 1964 hade lotsarna på Aspö inte fått sin arbetstid reglerad. De hade rätt till sex fridagar per 

månad. Lotsarna på Aspö har delat upp det så att de tar ut de sex dagarna i en följd. De övriga 24 

eller 25 dagarna i månaden är de i ständig beredskap. Naturligtvis delar de upp med vakter men 

fartygen (över ettusen på ett år) bestämmer jobbet - liksom vädret. De kan få rycka ut när som helst 

på dygnet.  

Övertidsersättning är ett okänt begrepp. 

Med början i slutet av april 1969 utbröt en facklig strejk och de fem lotsarna på Aspö strejkade. 

Strejken varade flera veckor. Lotsarna voro Harry Wallin, Bertil Berglund, Lennart Lindeblad, Tage 

Jönsson och Ingvar Nilsson. Tage Jönsson var Lotsförbundets platsombud.  

Enligt SydÖstran av den 2/5 1969, en på Roselius skeppsmäkleri i Karlskrona tror inte att 

konsekvenserna av strejken blir särskilt stora om Sjöfartsstyrelsen förmår "Bagge-klanens lotsar" att 

återgå till arbetet snart.  

Lotsarna har trots strejken fortfarande en viss utkik. Detta eftersom de måste stå till sjöräddningens 

förfogande i händelse av olycka till sjöss. Därför är tornet på Aspö fortfarande bemannat. Ingen sitter 

heller med armarna i kors enbart för att det är strejk. Vissa rutinsysslor måste fortfarande skötas.  

Antal lotsningar Aspö lotsplats åren 1871 – 1904 

Högsta lotslott 

1871-1880 757 857 kr 

1881-1890 611 1103 kr  

1891-1900 647 1140 kr  

1901 773 1416 kr  

1902 834 1488 kr  

1903 747 1242 kr 

1904 724 1305 kr 

 

Från år 1850 hade Aspö egen skola, den var emellertid endast avsedd för lotsarnas barn.  

Lärare var först Gustav Svensson, sedan Andreas Andersson. Vilken tragiskt omkom(drunknade) 

1869-12-29 tillsammans med mästerlotsen Holger Anderssons hustru Carolina Andersdotter. Man 

kan bara gissa att de var på väg till eller ifrån Torhamn. Lotsbarnskolan upphörde 1901.  



Lotsverket betalade lärarens lön, lotsarna fick hålla med skollokal samt bostad för läraren. Böcker och 

annat skolmaterial stod Lotsverket för.  

'Två dagar" vid Aspö fotsplats  

Lars som hade vakten skrek för allt han orkade, "att fartyg kommer och flaggar" och sprang till 

närmaste hus och knackade på fönsterrutan.  

Det var Håkan som hade första lotsningstur, då någon svarat innefrån skrek han "fartyg genast". 

Därmed hade Lars bärgat sig från den värsta utskällningen från Jonas och Gubben.  

Nu blev det att springa och varsko Åke och Viktor vilka komma näst i tur, kraftiga knackningar på 

deras fönster samt rop "Fartyg genast", Detta skulle markera skyndsamhet. 

Nu syntes Lars springa ned till bryggan där var och en av lotsarna hade sina båtar förtöjda bredvid 

varandra och förenade med ett gemensamt tåg som akterförtöjning, men gemensamma  

lotsekan skulle nu användas, då nu Lars hade klargjort densamma, ty det var god bris i dag och sedan 

alla tre lotsarna kommit nedspringande bar det iväg ut till att möta skutan.  

Gubben kom nu med kikaren i handen och ropade på Jonas: Hör du Jonas du kan väl se efter vakten 

en stund, så kan gärna Lars och Petter segla fram stora båten (kuttern) för det blir både bris och 

disigt i dag och så får Åke och Viktor ligga till sjöss i dag, när de kommit i land. Sven Erik och Adolf 

ligger ju på vecka, sen kan du varsko mig om det är något.  

Jonas traskade iväg till Petter och Lars och meddelade orderna om stora båtens hämtning från 

ankarplatsen ett par hundra meter norr om Drottningskär.  

Den "lilla ekan" hade vanligtvis förtöjts vid Drottningskärs brygga. Efter en halvtimmes segling låg då 

"stora båten" klar till ankors vid Måsestenen medan Åke och Viktor rodde fram och avlöste Lars som 

fick ro iland och fortsätta som utkikspost, medan de tre i stora båten lättade ankar och lade till sjöss 

för att möta eventuellt inkommande fartyg.  

Kom inget lotssökande fartyg under dagen så fingo dessa tre lotsar ej segla mot ön eller gå iland 

förrän solen var nere. Men vad nu! Kommer inte Jonas igen och hojtar: Lasse ser du inte att kulan är 

oppe. Jo, säger Lars i det han springer ner från kuren på Adolfs mur, men vem ska jag varsko. Gack 

ner och rigga min eka så far jag själv när jag varskott Gubben.  

Ner gick Jonas till. Gubbens fönster och knackade försiktigt. Flaggstyrman kulan är oppe och jag får 

väl segla in me samma, för vinden har gått åt västan o di har väl flera skutor som vill till sjöss.  

Ja, segla du Jonas men lägg till ve Kungshall och se om det ligger något brev till mej. Ja, men 

Flaggstyrman sa Jonas under det att han lunkade ner till bryggan där Lars väntade och ekan var 

segelklar. Tre stycken trälastade mindre fartyg, en skonert och tvågaleaser syntes nu komma 

seglande för god vind, den förste med lotsbåt på släp och med kurs ut till sjöss.  

Då Jonas efter en dryg timmes seglats kom till Kungshall blev det först att hala ner "kulan" som var 

hissad på västra nocken, en rå på en 15 m hög stång tätt väster om Lotsstugan, sedan skulle han se 

efter brev i en låda för lotsbeställning (telefon fanns ej då). Mäklarna fingo sända dit en springpojke 

med skriftlig lotsbeställning.  



Efter ett par timmar syntes de utgående lotsarna seglande inöver varför Jonas lagade sej att segla 

hem igen och lade till vid lotsbryggan efter en och en halv timmes seglats, samtidigt som de tre vilka 

lotsat ut nämligen Sven Erik, Adolf och Håkan. Ni blir olyckliga om Flaggstyrman får se att ni lagt iland 

här och inte seglat in te stan hojtade Jonas. Hälsa Gubben att vi ska hem och få oss 

 

lite mat och en sup innan vi far in svarade Sven Erik. Håkan, va har du i flaskan du bär i innerlomman 

stimmade Jonas. Dä ä bara ett bud från apoteket svarades; ett bud va ä dä för noet, ja tycker du osar 

fylle, då ä de väl eldvatten din lea människa, håll ut din hatt genast, ja visst då, när ja bara kommer 

hem log Håkan och traskade iväg. Efter en stund stegade Sven Erik och Adolf ner till bryggan och 

länsade in mot stan för en frisk vind.  

Åter knackade Jonas på Gubbens fönster. "Flaggstyrman" vill Flaggstyrman komma mä in och dricka 

en kopp kaffe för vi har syföreningen hemma o Tobiasson har kommit sa Anna, Ja tack di Jonas, jag 

kommer i skömningen ett slag.  

Nu är det tämligen mörkt så vakten och övriga lotsar inrättar sej i sina respektive hem som de finna 

för gott. Otto hade skadat sej i foten efter ett fall på några meter vid båkenet, så han höll sig hemma 

också.  

Andra dagen då nu Jonas hade vakten syns han träda uti dagningen och krånglade sej opp till 

vaktkuren och snart syntes både Håkan och Viktor komma dit för att prata om vad gubben skulle 

hitta på idag.  

Ja, hade tänkt segla till stan i da yttrade Håkan. Om du får ja sa Jonas.  

Håkan såg på klockan som led mot åtta och så gick han till lotshuset och in genom den långa mörka 

förstugan samt knackade på Flaggstyrmans dörr. Kom in, hördes Gubben mumla. Håkan steg in och 

efter ett go'morn frågade han Flaggstyrman får jag fara till stan fram och tebaka ett slag. Nej det får 

du inte för vi ska ut o sätta lille gärskullepricken ido. Jaså svarades och därmed ansågs allt ordande 

överflödigt, men åter knackades på dörren och Håkan öppnade den till hälften, då han nu med en 

glimt i ögat frågade:  

Flaggstyrman får Bängta fara då? Ja, det får hon svarade han, men straxt dörren stängts fattade han 

den ironiska innebörden i frågan och sprang opp och ut efter syndaren och ropade: Din ärans fähund, 

ska du fråga om Bängta får fara, vet du ingen hut.  

Nu kom Petter ut från sitt rum och fick så en del av konflikten men tordes inte skratta högt utan 

försvann in igen.  

Gubben/Flaggstyrman = Lotsålderman Carl Rundqvist  

Håkan = Håkan Petersson  

Jonas = Jonas Petersson  

Otto = Otto Petersson Wallin  

Sven Erik = Sven Eriksson  

Adolf = Adolf Månsson Lindeblad  

Åke= Åke Olsson Sjöstrand  

Viktor = Viktor Petersson Lindahl  

Lars= Bör ha varit innan 1888 då Jonas Petersson omkom vid en lotsning. 

 



Innan Lotsbryggan byggdes fanns en brygga ungefär 75 m mot Drottningskärs kastell som kallades 

lilla lotsbryggan och där hade lotsarna sina båtar som antingen kunde ros eller seglas.  

Men när lotsarna på Aspö fick motordrivna båtar så blev kraven större och Lotsbryggan anlades i 

början av 1900-talet.  

Det är en stenbrygga som går ut ungefär 125 m från stranden, med en sjöbod ute på bryggan.  

Efter att lotsplatsen på Aspö lagts ner använde bröderna Emilsson bryggan.  

2006 bildades Aspö Lotsbryggas Vänner som arrenderade Lotsbryggan av Sjöfartsverket för en 

summa av 2 000 kr/år.  

För att bli med måste man bebo ett lotshemman.  

Aspö Lotsplats  

Lotsålderman Carl Rundqvist  

Född  

Död  

Flaggstyrman vid Flottan.  

Vanligen kallad "Gubben"  

Lots Petter Gummesson  

Född 1792-11-16  

Död 1872-08-09  

Lots Petter Larsson  

Född 1838-17-13  

Död 1876-05-06  

Död genom drunkning efter hemfärd från lotsning.  

Funnen 1876-05-16.  

Lots Jöns Nilsson  

Född 1827-11-09  

Död 1879-02-12  

Lots Åke Persson (Kasper}  

Född  

Död  

En hand. Protes i den andra i form av en järnkrok.  

Dog i vaktrummet på Kungshall genom kolos.  

I dag levande ättling Ann-Sofie Benjaminsson Jönsson  

Lots Henrik Månsson (Hindrik)  

Född 1811-04-25  

Död 1881-08-11 

Lots Ola Månsson  

Född 1821-02-10  

Död 1910-08-17  

I dag levande ättling Michael Dufwa  



Lots Anders Larsson 

Född 1826-10-03  

Död 1888-03-22  

Lots Anders Svensson  

Född 1846-10-16  

Död  

Lots Petter Nilsson  

Född 1778-12-14  

Död 1832-07-02 

Lots Henrik Henriksson (Lill-Hindrik)  

Född 1851-01-14  

Död 1884-04-15  

Avsked för oordnat levnadsätt, dog i Amerika under ett slagsmål. En dag i november 1871 skulle H 

lotsa en skuta till sjöss då han övertalade en bonde att följa med sedan de båda förtärt en god 

portion spritvaror. Komna väl ut från kajen, med H:s lotsbåt på släp, utbröt den beryktade svåra NO-

stormen så att både H och bonde fingo följa med och kommo slutligen i land i Köpenhamn. Vem som 

tog hand om bondens hästar under de 14 dagarna resan varade är ej bekant.  

Lots Sven Erik Eriksson  

Född 1834-12-25 i Torhamn  

Död 1922-11-06  

Antagen i LW 1858-04-26. Mästerlots 1864-02-26. Pensionerad 1894.  

I dag levande ättlingar Sven-Erik Löfgren, Ingrid Clausen, Per-Ola Löfgren  

Lots Jonas Pettersson  

Född 1834-04-24  

Död 1887-11-02  

Omkom genom drunkning vid lotsning av jakten Kvartetten.  

I dag levande ättling Bertil Jonasson  

Lots Håkan Pettersson  

Född 1837-03-28 i Sturkö  

Död 1903-03-05  

Antagen i LW 1861-03-19. Lots 1867. Mästerlots 1876.  

Pension 1892-04-01. 

Överlots Holger Anderson  

Född 1842-09-12  

Död  

Antagen i LW 1862-08-19. Överlots av andra graden 1881-03-31. Pension 1910. Flyttade till Göteborg 

efter pension.  

Lots Åke Sjöstrand  

Född 1845-11-04  

Död 1927-09-15  

Antagen i LW 1868-07-07. Mästerlots 1893-02-14. Pension 1900-12-01.  



Lots Viktor Lindahl 

Född 1855-10-29  

Död 1940-05-25  

Antagen i LW 1869-04-16. Mästerlots 1893-02-14. Lotsförman 1910.  

Pension 1915.  

Lots Otto Wallin  

Född 1856-11-21  

Död 1922-02-04  

Antagen i LW 1876-10-24. Mästerlots 1897-02-16. Pension 1916-12-01.  

I dag levande ättlingar Ingrid Wallin, Lars-Göran Wallin  

Lots Johan Adolf Lindeblad  

Född 1856-10-01 i Torhamn  

Död 1933-02-12  

Antagen i LW 1876-08-16. Lots 1887-12-12. Mästerlots 1897-09-07. Pension 1916.  

Lots Petter Bergström  

Född 1861-11-18 i Torhamn  

Död 1941-03-29  

Antagen i LW 1881-10-18. Lots 1889-11-29. Mästerlots 1898-03-08.  

Pension 1921-12-01.  

Den första telefonen på Aspö placerades i P B rum i lotshuset år 1889.  

Lots Lars Olof Sjöström  

Född 1863-12-22  

Död 1943-11-04  

Antagen i LW 1884-04-28. Mästerlots 1902-12-29.  

Lots Johan August Sjöberg  

Född 1864-11-18 i Torhamn  

Död 1937-11-23 

Antagen i LW 1889-02-25. Mästerlots 1903-12-23.  

Pension 1924-12-01.  

Lots Anders Johan Sjöberg  

Född 1872-07-26 i Torhamn  

Död 1963-02-23 Antagen i LW 1892-01-22. Lots 1901-04-06. Mästerlots 1910-07-09.  

Pension 1932.  

Lots John Löfgren  

Född 1871-03-11 i Långören  

Död 1949-07-28  

Antagen i LW 1892-01-22. Mästerlots 1914-05-26. Pension 1931.  

I dag levande ättlingar Sven-Erik Löfgren, Ingrid Clausen, Per-Ola Löfgren  

Lots Rickard Forsberg  

Född 1877-08-29.  

Död 1971-09-15  

Antagen i LW 1898-10-31. Lots 1915-12-21. Mästerlots 1928-11-30.  

Pension 1937-09-01.  



Lots Axel Lindahl  

Född 1882-09-21  

Död 1942-12-24  

Antagen i LW 1900-06-18. Lots 1916-11-18.  

Lots Bror Lindahl.  

Född 1889-08-06  

Död 1943-08-25 i Karlskrona  

Antagen i LW 1908. Mästerlots. Lotsförman 1939  

Lots Theodor Wallin  

Född 1883-07-09 i Aspö, Nättraby  

Död 1965-03-13 i Aspö  

Antagen i LW 1901-11-01. Lots 1916-12-29. Mästerlots.  

Pension 1943-07-31.  

I dag levande ättlingar Ingrid Wallin, Lars-Göran Wallin  

Lots John Bergström  

Född 1895-03-18 i Aspö  

Död 1956-05-17 i Karlskrona  

Antagen i LW 1912-09-26. Lots 1922-02-21. Mästerlots.  

Pension 1954-07-01.  

Lots Josef Lindeblad  

Född 1895-01-23 i Aspö  

Död 1965-02-04 i Karlskrona  

Antagen i LW 1916-09-22. Lots 1939. Lotsförman. Överlots. 

Lots Gotthard Sjöberg  

Född 1900-01-03 i Aspö  

Död 1981-02-25 i Aspö  

Antagen i LW 1920-01-02. Lots 1940. Mästerlots 1951. 

Pension 

I dag levande ättling Stig-Lennart Sjöberg  

Lots Konrad Lövgren  

Född 1905-04-14 i Aspö  

Död 1969-01-18 i Aspö 

Antagen i LW 1926-05-29. Övergick till att vara Fyrvaktare.  

Lots Knut Gunnar Lång  

Född 1885-04-03 i Karlskrona  

Död 1952-02-09 i Helsingborg  

Antagen i L W 1915-07-12. Överlots 1915-12-07. ÖLS i Helsingborg 1937-10-01.  

Pension 1950.  

Lots Håkan Wyk (Jönsson, Sölvesborg)  

Född 1892-10-12 i Östra Nöbbelöv  

Död 1957-10-19 i Sölvesborg  

Antagen i LW 1915-04-10.  



Lots Erik Bergström  

Född 1904-03-14 i Torhamn  

Död 1993-06-09  

Antagen i LW 1925. Full styrsedel Långören 1929. Aspö 1941. Lots 1942. Mästerlots. Överlots.  

I dag levande ättlingar Jan-Olof Bergström, Ingegerd Bergström, Mats Bergström, Eva?  

Lots Bertil Berglund  

Född 1910-04-24 i Torhamn  

Död 2004-10-04 i Rödeby  

Antagen i LW 1941. Full styrsedel Aspö 1942. Lots 1943. MäSterlots.  

I dag levande ättlingar Ulla Hansson, Per Berglund, Lisbeth Berglund  

Lots Harry Wallin  

Född 1910-11-14  

Död 1978-05-06  

Antagen i L W 1938-02-21 i Höganäs. Aspö 1943. Lots. Mästerlots. Överlots. Lotsplatschef.  

I dag levande ättlingar Ingrid Wallin, Lars-Göran Wallin  

Lots Arthur Nilsson  

Född  

Död 

Antagen i L W i Simrishamn. 

Övriga lotsar som tjänstgjort vid Aspö Lotsplats  

Lars Jonsson  

Nils Jonsson  

Pär Jonsson  

Bröder. Omnämnda vid dråpet av Winnan Gisesson  

Per Larsson  

Swen Larsson Liten död 1734-02-26  

Ålderlots Nils Olsson Liten född 1695, död 1781-12-15  

Per Olsson född ca 1682, död 1764-03-26  

Oluff Tykesson död 1721-02-17  

Måns Oluffsson  

Johan Påhör död 1727-05-15  

Carl Swahn död 1745-06-12  

Johan Swahn  

Lotsålderman, löjtnant Carl Adamsson  

Jonas Andersson född 1718, död 1789-08-03  

Jonas Andersson född 1709, död 1753-06-12  



Josef Lindeblad berättade i Sydöstran när han gick i pension efter 42 år i tjänst 1958, att han utfört ca 

3 500 lotsningar.  

En rolig episod som han minns härrör från kriget. På lotsbryggan på Aspö var en gammal 

landstormare bevakningspost. Då vi kom med lotsbåten, vägrade han oss att gå i land. Vi såg en äldre 

man gå och köra sjötång på en kärra. Då frågade vi, men varför får han vistas här? Ja, se han har 

rullande material och därom står det inget om i instruktionerna. Ja, då får vi väl också skaffa oss en 

kärra, tyckte vi. Sken ordnade upp sig, så fort vi kommit i kontakt med vaktpostens chef. 

I början av seklet hade Aspö-lotsarna till förfogande en 40 fots segelbåt, "Prunke", som man kallade 

den, säkerligen Östersjöns bästa seglare. Den vann för övrigt en kappsegling runt Utlängan 1910. 

Hon kom i mål i Karlskrona 4-5 timmar före närmaste båt. 

Prunke var lotsplatsen första stora gemensamma lotsbåt, De fick den 1905 och såldes 1925. Prunke 

ersattes med den första motodrivna lotsbåten. 

Enligt Sydöstran av den 6/11 1981 om U-137 i Gåsefjärden.  

På torsdagen hämtades Eric Svensson, tidigare mästerlots vid Aspö lotsplats, från sin passningstjänst 

vid lotsstationen i Karlshamn. Han hade som första västerlänning att ta befälet på en bestyckad 

sovjetisk ubåt, som med största sannolikhet var kärnvapen-bestyckad.  

Så snart vädret tillät skulle han ensam ta på sitt ansvar att den farliga farkosten inte fick ny 

grundkänning bland de förrädiska blekingeskären. 


