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INNEHÅLL:

I.  LEVEBRÖD                    
               Från nätverk till sågverk 
 - och disponenters huvudvärk!  

II. SOMMARNÖJEN        
             På stranden, klippan och bryggan, 
 i båten och stugan…                                 

III.   TUR I NATUREN                                                                           
         Kära skär och stenar samt ett 
 och annat bevingat                                      
      

IV.    ÅRET RUNT, DYGNET RUNT, 
         I ALL VÄDER OCH VIND     
              Här kommer också en kort underrubrik 

V.     VÅR SKÄRGÅRDS METROPOL     
              Även här blir det en fin underrubrik 



I  
LEVEBRÖD



Rikard NÄrlund , f 1948, Fraktfatyget (pastell)

Andem mis voliis in dicibunihil hossimu 
ssediendium hortem tritis C. Sent vigit.Et 
vilinatum conditr avernih iliis. C. Olutum 
re terfece sicaturo C. coenihi nterfesi cula re 
pres? inat poenate cons ermis nequam. Gra? 
Nam inturni patquit auc resimmodi ia Seris, 



Albin Blombergsson, 1845-1921, Lotsarna går ombord (olja på Duk)

Andem mis voliis in dicibunihil hossimu ssediendium hor-
tem tritis C. Sent vigit.Et vilinatum conditr avernih iliis. 
C. Olutum re terfece sicaturo C. coenihi nterfesi cula re 
pres? inat poenate cons ermis nequam. Gra? Nam inturni 
patquit auc resimmodi ia Seris, castil hil hos duc furobus 
pulles ac facit, Caturni hilisquium elum tu mentidi nculu-
tuam ius hiliu elude tasta



LOTSARNA GÅR OMBORD
Den 19 september 1696 grundades lotsväsendet i Sverige och Finland. 25 år senare, 1721, 
fick Söderhamn sina första lotsar. Det innebar nya pålagor för handelsmännen och skepps-
redarna som klagade högljutt. De hävdade själva att de kände till farvattnen bättre än någon 
lots gjorde eller någonsin skulle kunna göra. Klagomålen resulterade i att städerna efter 
Norrlandskusten slapp lotspålagorna. Efter 1739 fick de själva handa lotsningen på hävd-
vunnet sätt. Men 1810 var lotsarna tillbaka och nu för att stanna.
Samma år som Söderhamn fick sina första lotsar seglade den ryska flottan längs kusten och 
plundrade och brände. Den 18 maj seglade 60 galejor, under befäl av en balt vid namn Lasey 
in i den svårnavigerade Söderhamnsfjärden och nådde Söderhamn som stacks i brand. En-
dast kyrkan och ytterligare några få byggnader lämnades orörda. Härjningståget nådde även 
Söderala, Norrala, Ljusne och andra kustnära socknar.

De första lotsarna

Uppenbarligen hade den svenska överheten på känn att Söderhamn hade ett, för fienden, ut-
satt läge. För i mars samma år befalldes Söderhamns styrande att utse tvenne lotsar till, som 
det hette, ”örlogs- och transportfartygens beledsagande”. De 6 april hölls allmän rådstuga, 
där det ”noga efterfrågades och undersöktes om några voro tjänliga till lotsande över sjön”. 
Endast två, Lars Pryss och Måns Norling, ”förmentes ha denna västra sjöstrand sig bekant, 
dock icke längre än mellan Gävle och Agön vid Hudiksvall”.

Handelsmän och redare klagar

De två första lotsarna hade sitt lotsuppassningsställe på Storjungfrun. År 1734 hade Söder-
hamn 8 lotsar och lotsdrängar men deras verksamhet fann ingen nåd inför handelsmännen 
som klagade bitter över pålagorna som lotsningen medförde. Och det var inte bara i Söder-
hamn som klagosången hördes vilket framgår av en urkund, daterad i Stockholm den 3 mars 
1738, som finns bevarad i Gamla Karleby stads arkiv. ”Lotspålagan voro därför odrägelig 
och icke svarande mot lastens värde” hette det bland annat. De styrande tog intryck och 
lotsplågan togs bort efter Norrlandskusten. Åren gick och 1810 var lotsarna tillbaka och 



Rickard Nerlund, 1915-1982, Fraktfatyget (olja på Duk)

Andem mis voliis in dicibunihil hossimu ssediendium hortem 
tritis C. Sent vigit.Et vilinatum conditr avernih iliis. C. 
Olutum re terfece sicaturo C. coenihi nterfesi cula re pres? 
inat poenate cons ermis nequam. Gra? Nam inturni patquit 



Nya klagomål

Söderhamns styrande skickar ånyo en klagoskrift till konungen. Klagomålet gällde de två 
lotsar som sommaren 1809 hölls på Storjungfrun till kronofartygens betjänande. Dessa 
hade anlitats endast två gånger varför det blev kostsamt för Söderhamns stad som frivil-
ligt påtagit sig kostnaden för lotsarna. Förutom bostad och fiskeförmåner hade lotsarna 
uppburit över 300 riksdaler. Klagande konstaterande att det borde räcka med de på ömse 
sidor om staden belägna lotsställena, Gåsholmen och Kråksundet.
Sjöfarten ökade och lotsarna hade kommit för att stanna och nu också uppskattas.
För att belysa sjöfartens omfattning i Söderhamnsdistriktet kan nämnas att år 1876, 
samma år som Söderhamns stad praktiskt taget lades i aska efter en våldsam stadsbrand 
, låg inom tulldistriktet, den 3 juni, inte mindre än 240 fartyg under lastning av sågade 
trävaror för export.

Svårnavigerad farled

Våren 1871 inleddes ett arbete med att räta ut den besvärliga farleden genom Söder-
hamnsfjärden. Vid dessa dykningsarbeten påträffades vid flera tillfällen kopparplåtar 
som slitits loss från fartygen vid grundkänning.
Den 3 december 1881 kunde man läsa i tidningen Helsingen: ”Lotsarna å Storjungfrun 
flyttade i torsdags från denna sin station till lotsplatsen Lilljungfrun. Af de därest nu 
befintliga 12 lotsarna tjänstgör dock blott halfwa antalet i sänder, eller hwarannan vecka 
så länge sjöfarten är öppen”.

Officiell flytt

Från början hade man bara övernattningsstugor på Rönnskär, men 1891 förlades lots-
stationen officiellt till ön, under namnet Lilljungfruns lotsplats. Att den fick det namnet 
har sin förklaring i att det redan fanns en lotsstation i Byske i Västerbotten som hette 
Rönnskär. I och med att lotsstationen placerades på Rönnskär, blev bebyggelsen mer 
permanent. År 1972 flyttade lotsstationen i land och förlades i Ljusne vid Ljusnans myn-
ning. Där stationerades också Sveriges första kvinliga lots i slutet på 1900-talet. Stationen 
på Rönnskär övertogs av Söderhamns kommun som i början på 2000-talet bygde om den 
till vandrarhem.



III  
TUR I NATUREN



Eilert Andersson, f 1948, Fraktfatyget (olja på Duk)

Andem mis voliis in dicibunihil hossimu 
ssediendium hortem tritis C. Sent vigit.Et 
vilinatum conditr avernih iliis. C. Olutum 
re terfece sicaturo C. coenihi nterfesi cula re 
pres? inat poenate cons ermis nequam. Gra? 
Nam inturni patquit auc resimmodi ia Seris, 



Jan Bergström, f 1955, Fraktfatyget (olja på Duk)

Andem mis voliis in dicibunihil hossimu ssediendium hortem 
tritis C. Sent vigit.Et vilinatum conditr avernih iliis. C. 
Olutum re terfece sicaturo C. coenihi nterfesi cula re pres? 
inat poenate cons ermis nequam. Gra? Nam inturni patquit 



Jan Bergström, f 1955, Fraktfatyget (olja på Duk)

Andem mis voliis in dicibunihil hossimu ssediendium hortem 
tritis C. Sent vigit.Et vilinatum conditr avernih iliis. C. 
Olutum re terfece sicaturo C. coenihi nterfesi cula re pres? 
inat poenate cons ermis nequam. Gra? Nam inturni patquit 


