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Tipsa oss!

SOMMAR

Har duny h e t s t i p s?
R i ng re d a ktionen:
03 03-72 82 30
eller mejla:
redaktionen@sttidningen.se

Nu är lotsutkiken komplett igen
Gullholmens lotsutkik
och stormvarningsstation är kompletta igen
efter nästan 90 år. Tre
stora vädersymboler
i flätad pil har fullbordat föreningen Gullholmens jättejobb.
GULLHOLMEN

A Innan radion kom och
telefonen bara fanns i ett fåtal exemplar, varnades segelfartygen för hårt väder
genom stormvarningsstationer som den som nu fått
nytt liv på Gullholmen.
– SMHI ringde till fru
Karlsson på telegrafstationen och hennes son KarlSture gick upp och hissade
rätt vädersymbol, berättar
Lars Svensson, vice ordförande i föreningen Gullholmen och projektledare
för återuppbyggnaden av
lotsutkik och väderstation.

Kunde söka lä
Stormvarningarna kom från
England och Danmark och
då hade man sex till åtta
timmar på sig innan vädret
drog in över Bohuslän.
Segelfartygen såg vädersymbolerna från Gullholmen och kunde söka lä.
Vädersymbolerna består
av två st o ra trattar och ett
stort klot, alla i flätad pil
och tillverkade av Anneli
Nord b e rg, en av Systrarna
Korgpil i Svanesund.
Numera hissas de under
öppet hus-kvällarna vid
lotsutkiken.
– Vi har haft öppet varje
tisdag och torsdag mellan
18 och 21 under juli och en
bit in i augusti och föreningens medlemmar turas om
att vara här. I onsdags kom
14 personer trots att vädret
var dåligt, säger Lars Svensson.

V I K T I GT MED RÄTT SY M B O L. Lars Svensson hissar symbolen för sydvästlig kuling, en tratt med öppningen uppåt. I bakgrunden syns den återuppbyggda lotsutkiken

och stegen från vilken vakande ögon höll koll på båttrafiken mellan 1875 och 1916.

Det är lätt att förstå lockelsen att gå upp till utkiken.
Utsikten är vidunderlig åt
alla håll och när det blåser
på ordentligt står skummet
som en vit vägg kring alla
grundflak och skä r.
En klar dag ser man både
till Marstrand och Smögen
och det har blivit populärt
att va ka in det nya året vid
utkiken. Alla medlemmar

har möjlighet att låna nyc keln till den lilla stugan.

Ideellt arbete
Återuppbyggnaden av lotsutkiken och stormvarningsstationen har gjorts helt
ideellt av föreningens medlemmar.
Projektet tog fart 2001
men var då ett gammalt
önskemål från ortens folk.
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2002 stod själva utkike n
klar. Stegen byggdes och
restes med hjälp av marinens helikopter 2003 och i
år blev den tredje vä d e rsymbolen klar.
– Det ideella arbetet på
den här ön är helt fantastiskt, säger Lars Svensson.

VETGIRIGA
BESÖKARE.

Eva Harring,
kusinerna
Linus Olsson
och Hampus
Tholin samt
Göran Harring får en liten guidning
av Lars Svensson.
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G E RT WINGÅRDH, EN AV SVERIGES LEDANDE ARKITEKTER SOM
BLAND ANNAT RITAT HOGIAS KO N TO RS BYGGNAD I HAKENÄS.
FISK TILL MIDDAG. Färsk makrill från Askeröfjorden förevigad

BÅTKILLE. Åka båt hör sommaren till tycker Hampus Karls-

den 1 augusti.

son.
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– Jag väljer Skärhamn. Där är så vacker miljö och speciellt vid
Gunnarsviken med badplatsen och akvarellmuseet intill. DessFOTO: HANS GEDDA
utom är det mycket restaurangtätt.

