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Ordföranden 
har ordet! 
 
Hej! 
 
Året 2012 går nu mot sitt 
slut. Därför är det aktuellt 
med en summering av 
verksamhetsåret. 

 
Inledningsvis kan nämnas att årets 22 föreläsningar 
drog 926 åhörare. En mycket bra siffra. 
 
Årets sommarutställning med temat ”fartygsmärken 
med historia” besöktes av 142 personer. 
Utställningen ställdes till museets förfogande av 
sjökapten Lennart Revborn. 
 
Kaparlandsresorna fortsätter tyvärr att minska. Under 
året anordnades 7 resor med 340 deltagare. En 
halvering mot de första åren. 
Kungsbacka Turistbyrå som arrangerar dessa resor 
kommer att göra vissa ändringar under 2013. Bland 
annat kommer man att korta ned restiden väsentligt i 
syfte att sänka priset. 
 
Ett nytt och årligen återkommande projekt är Onsalas 
Maritima Dag som anordnades i september i museets 
lokaler. Ett samverkansprojekt med SS Kaparen, 
Nidingens Vänner, Onsala Fyrförening och Båt- och 
Sjöfartsmuseet.  
Det anordnades loppmarknad med försäljning och 
utlottning av marina föremål, barnaktiviteter, guidade 
visningar, servering m.m. 
Initiativtagare till denna aktivitet var vår redaktör 
Marie Cervin. Stort tack, Marie! 
 
Visste ni att museet förfogar över mer än 500 böcker 
inom marin- och sjöfartsnäringen? Vår medlem Bert 
Westenberg har katalogiserat dessa samlingar som 
faktiskt rymmer ett antal rariteter. 
En läshörna har nu iordningsställts på övervåningen. 
Ett problem som vi ej har löst är öppettiderna för 
besökare som önskar ta del av dessa boksamlingar. Vi 
saknar personal för detta.  
Är det någon som är intresserad av att hjälpa till med 
öppethållande så kontakta oss gärna. 
 
En stor och viktig nyhet är att vi under december 
månad startar upp om- och tillbyggnaden av museet, 
inrymmande bland annat tillagningskök och toaletter. 

På årsmötet 2011 fick styrelsen i uppdrag att påbörja 
tillbyggnaden, inom en konstnadsram om kr 250.000. 
Pengar som vi under en följd av år har samlat in. 
 
Vidare har museet erhållit ett årsbidrag för 2013 av 
Kulturnämnden jämte generösa penningbidrag från 
Onsala Kofferdi Kapteners Förening och Fond, samt 
från Rahmnska stiftelsen. 
 
Externa bidrag är nödvändiga för föreningens 
fortlevnad då medlems- och entréavgifterna ej täcker 
museets driftkostnader.  
 
Jag vill också passa på att framföra ett stort tack till alla 
som hjälpt till på våra städdagar med olika saker. Vi är i 
stort behov av ytterliggare arbetskraft vid såväl 
städdagar som med museivärdar och dylikt. 
HÖR AV ER! 
 
Till sist vill jag önska ett riktigt GOTT NYTT 2013, då jag 
hoppas att vi ses igen. 
 

Ronny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

MUSEILOGGEN 
 
Ansvarig utgivare: Ronny Tyrefelt 
Redaktör:  Marie Cervin,  marie@parvel.nu 
Hemsida: http://www.sjofartsmuseetonsala.se/ 
E-post: batmuseet@spray.se 
Adress: Hagards väg 1, 439 31 Onsala 
Tel. 0300-647 60 
 
Medlemsavgift för 2013 
Kr 100,-/enskild och kr 150,-/familj 
Bankgiro: 5081-3880 

Vänligen uppge namn, adress och e-postadress! 
 
Om ni sänder in er e-postadress får ni genom hela 

året våra elektroniska nyhetsbrev som informerar 

om aktuella händelser, föredrag och utställningar. 



Museiloggen 1, 2013 Sid. 3 
 

n sjöskatt av böcker inom marin- och 
sjöfartsnäringen. 

Att museet har en omfattande samling vad avser bl a traktens 
sjöfart genom tiderna är troligen välkänt. Men att museet även har 
ett mindre bibliotek med en mängd intressant litteratur 
omfattande allt från traktens sjöfartshistoria, allmogeseglation, 
handböcker i maskinlära, navigation och skildringar från de stora 
haven torde vara mindre känt. 
 
I Longitude - tidskrift från de sju haven skildras saltstänkta 
långseglingar i yrkesmässig trafik under 1800- och tidigt 1900-tal. 
Dessa artiklar kompletteras med ett utsökt fotomaterial. Denna 
påkostade tidskrift tillämpade inte prenumeration i vanlig mening 
utan hälsade var och en som var intresserad välkommen att 
mönstra på som besättningsmedlem. Longitude utgavs mellan åren 
1966-1999 med totalt 35 nummer. 
 
För kalenderbitaren finns Sveriges Skeppslista från 1903 fram till 
1977, tyvärr med vissa luckor. 
 
Sveriges sjökartor 1539-1836 – svenska arkiv besitter en bildskatt i 
form av gamla kartor som sällan har visats på ett rättvisande sätt. 
Syftet med denna publikation har varit att visa dessa kartor eller 
delar därav i naturlig storlek för att på så sätt ge känslan av att ha 
originalet framför sig.  
 
Svenskt sjöfolk i krig och fred – ger en detaljrik skildring av svenska 
handelsflottans sänkta fartyg och dess besättningar under andra 
världskriget. 
 
Søens Folk – åtta band, utgiven av Nationalmuseets Etnologiske 
Undersøgelser, Danmark. En etnologisk serie om sjömansliv från 
matros till kapten, om hamnens och kustens folk, om lotsar, fyrfolk, 
hamnarbetare, skeppsbyggare, yrkesfiskare m fl. Du får en inblick i  
hur det var för folk med olika bakgrund att komma till sjöss i små 
såväl som stora handelsfartyg, för segel eller maskindrift. 
 
Svensk sjöhistorisk bibliografi – utgiven av Statens sjöhistoriska 
museum, redovisar böcker och artiklar ur tidskrifter och årsböcker 
rörande skilda ämnen inom det sjöhistoriska området. I 
förteckningen tas allt upp som publicerats på svenska omfattande 
perioden 1946-1996. En ovärderlig hjälp för forskaren eller den 
maritimhistoriskt intresserade. 
 
Time-Life Books - The Seafarers – ett omfattande verk på 21 band 
som tar upp ämnen som The Armada  – Atlantic Crossing – The 
Clipper Ships – The Great Liners – The Pirates – The Whalers, bara 
för att nämna några av alla de inspirerande titlarna. 
 
Människor och båtar i Norden – en ingående skildring om deras 
båtar och livsvillkor. Fler böcker på samma tema är Allmogesjöfart 
och Åländsk allmogeseglation. 
 
Svenska båtmotorer – redogör för svenska båtmotorer, fabriker, 
konstruktörer och hur den svenska småbåtsflottan motoriserades. 
Sverige var en av världens mest betydelsefulla producenter av 
båtmotorer under 1900-talet. Under tiden 1890-1980 tillverkades 
ett par miljoner båtmotorer av i runt tal 250 fabriker och 
verkstäder i Sverige. 
 
Fartygsmaskiner - Sjöångmaskiner – utgivningsår 1928. En 
tillbakablick – hur var det då? 

A Hundred Years of Sail – Alfred Edward, Frank, Keith och Kenneth 
Bekens fantastiska fotografier av yachtracing. Prins Philip, hertigen 
av Edinburgh, skriver i förordet – “I have always been rather 
flattered to see them aiming in my direction”. Fyra generationer 
Beken har ägnat sig åt fotografering av alla typer av fartyg inte 
enbart vackra yachter. Yrket gick från far till son i fyra generationer. 
Deras bildarkiv omfattar cirka 75.000 svart-vita fotografier och cirka 
25.000 i färg. Det tog dem fem år att katalogisera bildmaterialet.  
När HMS Titanic lämnade Southampton på sin ödesdigra resa 
kände kapten Smith igen Frank Beken som satt i sin lilla båt och gav 
honom en speciell signal med ångvisslan. Frank som endast hade 
två plåtar kvar i sin kamera lyckades fånga Titanic dels när hon 
närmade sig, dels då hon passerat – detta kom att bli några av de 
sista bilderna på det ”osänkbara” fartyget. 
 

 
 
 
 
Svenskt Skeppsbyggeri – ett omfattande referensverk som ger dig 
en utomordentlig inblick i skeppsbyggeriets spännande värld. Du lär 
dig fartygets anatomi i text, med hjälp av utförliga ritningar och 
fotografier. 
 
Lärobok i Skeppsbyggeri för Sjöbefälsskolorna – utgiven 1960. En 
tillbakablick hur läroböcker såg ut för drygt 50 år sedan. 
 
Boatbuilding - A Complete Handbook of Wooden Boat 
Construction – kanske något för den händige båtbyggaren.  
 
Monografier - af Chapman/ex Dunboyne/ex G D Kennedy och  
Beatrice - världens sista stora järnseglare – utförlig skildring av två 
fartygs tillkomst och levnadsöden i text och bild. 
 
Listan över böcker och tidskrifter i museets bibliotek kan göras hur 
lång som helst. Här får du ett litet smakprov på vad vi kan erbjuda. 
Vi ger dig en möjlighet att utan kostnad segla jorden runt eller 
fördjupa dina kunskaper i fartygets uppbyggnad och framdrivning. 
Du kan läsa om hur andra har tagit till sig havet som en plats för att 
utöva sitt fritidsintresse eller som arbetsplats.  
För att ge dig en uppfattning om vad som finns i biblioteket 
kommer vi att på museets hemsida inom en snar framtid lägga in 
en komplett förteckning över alla böcker med en fortlöpande 
uppdatering. 
 

Välkommen in på museet för att fördjupa din kunskap, njuta 
av vackra fotografier eller drömma dig bort på ett 

fartygsdäck i skärgården eller utmana havsvidderna. 
  

E 

Fotografi ur “A Hundred Years of Sail “ 

 

Bert Westenberg 
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Skonerten Emanuels resor, 

fortsättning..        

 

 

Som ni kanske minns från Museiloggen nr 1, 2012, 

anlände man den 13/8 1875 till Gbg och förtöjde vid 

Norra Pålverket, efter en lång och arbetsam resa, 1355 

distansminuter från Setúbal i Portugal. 

Skutan lossades och besättningen mönstrades av. 

Skeppet lades upp för underhåll. Hon fick ligga 

sysslolös där till november. Hösten kom som vanligt 

med mörka kvällar och sjunkande temperaturer.  

Regn och hårda vindar tog aldrig slut, verkade det. 

Den 3/11 mönstrades ny besättning. Den första som 

anställdes var kapten C. G. Andersson från Wallda, 

född 1838, och styrman B. A. Isberg från Göteborg. Av 

den övriga besättningen var tre från Wallda, två från 

Göteborg, från Flatön en, och Landa en, från Släp en, 

från Torslanda en, och från Fold en. Den nya 

besättningen mönstrar på under hand och lastning av 

skeppet kom i gång några dagar därefter. Pitprops, till 

Newport på Englands västkust, nära Cardiff och Bristol. 

Pitprops är trästöttor av granvirke för att stötta taken i 

gruvgångar. Dessa barkade korta granstammar om ca 

1.5 meter, är knaggliga på grund av avsågade grenar 

och lastas även på däck när lastrummet är fyllt. 

 

Den 14 nov. i tidig morgon tar en bogserbåt Emanuel 

ut till Älvsborg. Bogserbåt och lots lämnar fartyget 

klockan 0930. Vinden är hård ostlig/sydostlig på 

gränsen till storm.  

Man rundar Vinga och sätter kurs norrut efter kusten 

för att utnyttja kustens lä och minska rullningen i sjön. 

Vinden ökar och man beslutar reva storseglet. Det är 

svårt att gå på det underlag de råa granspirorna utgör, 

hala av överbrytande sjö och regn. Det är riskfyllt att 

arbeta med seglen i hård vind och sjögång, fladdrande 

segeldukar och svängande bommar och tågvirke.  

Styrman Isberg får sig en smäll av stormbommen och 

far överbord. Man gör flera försök att bärga honom, 

men allt är förgäves. Bedrövade ser besättningen hur 

han försvinner bland vågorna innan man får ordning på 

riggen och kan ta sig till olycksplatsen, men Isberg är 

borta för gott.  

Upp mot Norge, man tar nytta av den rådande 

strömmen norrut längs svenska västkusten som sedan 

möter den Jutska strömmen och bildar den utgående 

ganska starka ström längs norska sydkusten. Om man 

utnyttjar denna riktigt får man en god skjuts ut i 

Nordsjön.  

15/11. Den sydliga vinden avtar och vrider till växlande 

nordlig. Vid middagstid passeras Lindesnäs fyr. Distans 

107 dm. 

Över Nordsjön 

16/11 Växl. NW vind.  Dist.  123 dm. 

17-19/11  Storm, S-O, Grov sjö med sättning, vrid till 

NW, kraftig orkanliknande storm, storseglet och 

storstagseglet blåst sönder. Dist. 76 dm. Vind N till Ost, 

storm med grov sjö. Hagelbyar, sjöar över däck tagit 

med en del av däckslasten. Nytt storsegel riggat. 

Distans = 40 dm. 

21/11 Vind Ost.  Rep storstagseglet. Dist. 75 dm.  

22/11 Vind O-SO, pass Dungeness fyr, 21/11  2300,  

dist. 100 dm.  
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Genom Engelska kanalen 

23/11 Vind SO, regn, dist. 66 dm. 

24/11 Kl. 10 pass start Point, ostlig vind, pejlat och 

lodat. Distans = 77 dm. på em.  

25/11  Hård ONO vind. Snöfall. Efter elva dagars resa, 

kämpande mot stormvindar, överbrytande sjöar, 

länspumpning varje vakt, ständigt blöta kläder och litet 

sömn i en fuktig koj på frivakten, beslöt skepparen att 

ta en paus i resan för en välbehövlig återhämtning för 

besättningen, reparera trasig utrustning mm. Tagit lots 

till Falmouth för att ankra i de skyddande vikarna kring 

inloppet. På förmiddagen ankrat.  

Stuckit ut 55 famnar kätting. Normalt när man ankrar 

räknar man att längden man sticker ut på ankarkätting 

bör vara ca. tre ggr. djupet på platsen. I detta fall ligger 

man i en vik där mycket högt tidvatten uppstår, varför 

skillnaden mellan det höga och låga vattenståndet är 

stort och varierar två ggr per dygn. Detta kräver 

säkerhet och mycket lång kätting ute.  

  

Efter nio dygn avtar vinden. Legat kvar till 4/12 på em. 

4/12  Lättat ankar kl. 1600 och satt segel, ostlig vind, 

passerat Lizards fyr under pejling.5/12 Söndag, ostlig 

vind, småsegel.8/12 Rundat Lands End, ostlig vind, 

distans 11 dm. 

Vidare upp till Bristolkanalen och Newport.  

 

9/12 Pejlat Cape Cornwall i SSO, 22 dm.  

Den västliga udden Stranden här är den mest klippiga 

av de västliga uddarna på Cornwall men ändå mycket 

populär.  Kl. 2400 distans 55 dm. 

10-11/12. Bogserad upp till Gamla dockan i Newport  

och förtöjt kl. 1300. 

En dramatisk och blöt resa, förlorat styrman överbord 

norr om Vinga fyr och en mängd stormar på vägen. En 

resa på ca 17,5 effektiva dygn, färdats ca 1277 

distansminuter, vilket ger en medelfart av 3,1 knop. 

Fortsättning följer i nästa nummer av Museiloggen. 

                Sven Sandström 

  

Lands End UK 

Bristol Channel med Cardiff och Newport 

Möteslokal i maritim miljö 

Vår möteslokal tar emot upp till 70 personer och uthyrs 

bland annat till dop, föreläsningar, föreningsmöten och 

konstutställningar. Prisexempel:  

1-4 tim. kr 500,  5-12 tim. kr 800, 12-18 tim. kr 1200.  

För ytterligare information och förfrågningar, vänligen ring: 

0300-647 60. 
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Kaptensgårdar i Norra 

Halland.  

APELRÖD   

Hemmanet Apelröd bestod under 1600-

talet av fyra gårdar. Den förste kände 

ägaren till en av dessa gårdar var Anders 

Olufsson, född ca 1620. Ett av hans 

barnbarn, som också hette Anders 

Olufsson, var amiralitetslöjtnant under 

den Gathenhielmska epoken och tog namnet Apelbom 

efter gårdsnamnet Apelröd. Hemmanet, där tre gårdar 

nu försvunnit under åren, har sedan tillhört samma 

släkt fram till 1928, men med ägare namnen; Apelbom 

– Lundgren – Fager. 

Den siste ägaren, Charly Fager, donerade gården till 

Hallands Hushållningssällskap. Charly var då den tionde 

generationen i samma släkt som varit ägare till gården, 

som alltså aldrig varit utbjuden till salu under denna 

tid.  

Gården är från 1700-talet och var från början 

kringbyggd med ett boningshus som hade det för 

kaptensgårdar vanliga byggnadssättet med kök, stuga, 

kammare, förstuga samt sal. 

 

Senare har tillkommit en utbyggnad som användes 

som bostad för hälftenbrukare och senare 

arrendatorer. 

En stor del av andra våningen är också inredd. Den 

västra uthusbyggnaden förstördes vid en brand på 

1980-talet, men har under sista åren ersatts med en 

ny. Markerna utarrenderades till granngården. 

Apelröd tillhör idag Onsala hembyggdsgille. 

Källa: ONSALA. Kortfattad sammanställning av Ulla 

Björkman 

 

Onsalas Maritima Dag den 15 september 

 

 

  

                   Bild: Susann Lind 

 

 Åke Charpentier 

Båt- och Sjöfartsmuseet arrangerade för första gången en maritim dag ihop med Nidingens Vänner, SS Kaparen och 

Onsala Fyrförening.  Vädret var på vår sida och flera hundra besökare kom i en jämn ström under dagen. 

Här bjöds på många aktiviteter, bland annat kunde man lära sig att göra knopar och splitsa tampar, knoptävlingar, 

maritim auktion, lotterier, loppmarknad, målarkurser för barn, sagostund, historisk vanding och guidning på museet. 

Levande musik och mycket hembakat från serveringen bidrog också till en härlig stämning och många som stannade 

länge.   

  

Text och bild: Marie Cervin 
Anders Johansson och Henric Gillerberg 



Museiloggen 1, 2013  Sid.  7 
 

ågra minnen från min aktiva tid som seglare i 

Kungsbackafjorden.   

I början av 40-talet blev jag medlem i SS Kaparen och är idag förmodligen en av de 

äldsta medlemmarna i föreningen. Under några år i början av 50-talet satt jag i 

styrelsen, men ägnade mig även mycket åt kappsegling. Ibland som rorsman, men oftast 

som gast i min dåvarande flickväns båt. Hon var en mycket skicklig seglare och hade en 

J10 långedragsjulle som hette Ellungen. 

På den tiden var J10 den största kappseglingsklassen i Onsala. 40-50 båtar kunde ställa upp till start. 

Jag kan inte påstå att jag var särskilt framgångsrik som rorsman, men några förstaprispokaler har jag kvar. 

Vissa seglingar har bitit sig kvar i minnet.  En gång skulle vi segla söder om Sälsflu, men lyckades inte hålla 

upp tillräckligt och min gast sa att det går att segla mellan skären. På det sättet skulle vi inte förlora så 

mycket höjd. Vi satt fast på en sten i säkert 10 minuter, sedan var den seglingen förstörd. Jag är nog den 

ende som har försökt att segla tvärs igenom Sälsflu.. 

En annan återkommande segling var den så kallade 

nattkappseglingen i augusti. Då var det mörkt men 

oftast vindstilla. Det gällde att snabbt få fram 

paddeln och i smyg få fart på båten. Fusk, 

naturligtvis, men alla gjorde likadant. Efteråt skröt 

man om vem som kunde paddla bäst. 

Mina stapplande steg i seglingskonsten tog jag på 

min fars segelbåt på tidigt 40-tal. Båten var en 150 

kvm skärgårdskryssare som var byggd till 

Stockholmsolympiaden 1912. Den var yawlriggad, 19 

meter lång och stack 3,5 meter djupt. 

Den var ofta förankrad i Kungsbackafjorden utanför 

vår dåvarande sommarstuga i Fjärskogen. 

Under kriget hade vi ingen bensin till hjälpmotorn så 

det var bara till att segla. Jag minns en gång när vi  

skulle lägga till i Gottskär, då var avdriften så stor att vi fick snurra tre eller fyra varv med seglen nere inne 

i hamnen innan vi fick stopp på den och kunde lägga till. Båtens namn var Lackawanna och vi deltog i flera 

kappseglingar i SS Kaparens regi. 

Vår motståndare då var en annan kryssare som hette Ann och som ägdes av den kända Onsalafamiljen Ohlin. 

Lackawanna skrotades på 60-talet, men jag har sparat en del av inredningen. Än idag seglar en systerbåt till 

Lackawanna. Den heter Beatrice Aurore och har ibland synts på tv. 

 

 

   

N 

Text och bild: Lennart Carle 

Båtnamn/typnamn:  Lackawanna 

Ändamål:  Fritidsbåt 

Båttyp:  Segelkutter 

Varv och år: 

 Neglingevarvet, Stockholms 

båtbyggeri AB 1912 

Ritades av:   August Plym

    

Båtnamn/typnamn:  Lackawanna 

Båttyp:  Skärgårdskryssare  

Varv och år:  Neglingevarvet, Stockholms båtbyggeri AB 1912 

Ritades av:   August Plym    

Lackawanna på Mönster ca 1950 efter en kappsegling. 
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Föredrag och föredragshållare våren 2013  
på Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala 

 

31 jan. Sigvald Hallberg 
Historien om Ringhals kärnkraftanläggning, tillkomst, 
nuläge och framtid. 

7 feb. Lars Zimmerman  
Berättar och visar filmen ”Med lejd”. Om lejdtrafiken i 
Sverige under andra världskriget.  

14 feb. Stig Ågren  Bärgningsoperationer i Persiska viken. 

21 feb. Per Persson 
Kåserar över ämnet ”bland adel, präster, kapare och 
bönder”. 

25 feb. Stig Karsegård och Agneta Linger 
Fyra innovatörer i Onsala. Yngve Lindgren, Aron Swahn, 
P. I.  Ekman och August Carlberg 

28 feb. Stig Thelin  
Skräddaren och konstruktören Stig Thelin. 
En fortsättning om Stigs levnadsöde som skräddare m.m. 

7 mar.  Georg Söderberg 
Göteborgs Spårvägar. En berättelse om hästspårvagnar 
till dagens italienska vagnar. 

14 mar. Lars-Gunnar Andersson 
Språkprofessorn kåserar om göteborgskan förr, nu och 
sedan. 

18 mar.  Stig Karsegård och Agneta Linger Speceriaffärer i Onsala under 150 år. 

21 mar. Ben Olander  
”Hoppets ljusa strimma”. Om Raoul Wallenberg. 
Ben Olander tecknar ett personligt porträtt om 
Wallenbergs liv och gärningar. 

6 maj Stig Karsegård och Agneta Linger 
Några starka damer i Onsala. Beda Hallberg, Lullie 
Jönsson och Gerda i Grottan  

Samtliga föredrag sker i Båt- och Sjöfartsmuseets lokaler, Hagards väg 1, Onsala. 
 Start kl. 19.00. Entréavgift 50,- inkl fika.  

 

Vårens arbetsdagar! 

 

18 mars, 25 mars, 1 april, 8 april, 15 april, 22 april, 29 april, 6 maj, 13 maj, 20 maj och  
27 maj. Klockan kl. 10.00 – 15.00.  
Kom och var med någon/några timmar! Det bjuds på kaffe och smörgås. Väl mött!! 
 

Kallelse till årsmöte! 
 

Vi önskar alla våra medlemmar hjärtligt välkomna till årsmöte den 17 mars kl. 16.00. 
Efter årsmötet blir det servering och underhållning. 


