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yförvärv under 2013 
Under året har museet fått över 700 böcker och 
flera årgångar av tidskrifter. Ett axplock ur 
bokfloran uppvisar följande varierande och 

intressanta titlar:  
Lloyd´s Register of Shipping - kompletteringar av den 
magnifika tidskriften Longitude - Under segel - De stora 
segeläventyren 1520-1914 - Västkustens allmogesjöfart 
1575-1850 - Jane´s warships recognition guide - Ostindiska 
Compagniets saga - Sjöfartens historia, baserad på 
undervattensarkeologi - Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd 
1869-1944 m fl.  
 
Bland några av de föremål som inkommit under året och som 
står i en klass för sig är en utombordsmotor och en större 

fartygsmodell. Båtmotorn är 
en Archimedesutombords-
motor typ BST, tillverkad 1919 
och med en effekt på 2,5 hk. 
Motorn är i nyskick. 
 
Föreningen Gamla Majpojkar i 
Göteborg har donerat en 
modell av pinassen 
Calmare Nyckel.  

Modellen byggdes 1928 av AB 
Sverre och har sedan 1930 
varit placerad på Västra 
Realskolan i Göteborg.  
Den 27 november 1637 
lämnade två små skepp 
Majorna i Göteborg, Calmare 
Nyckel och Fågel Grip, för att 
som de första svenska fartygen 
segla över Atlanten i avsikt att 
bilda en handelskoloni vid 
Delawareflodens mynning.  

 
 
Ett hundratal QSL-kort har tillförts samlingarna. Dessa kort 
skickas till radioamatörer över hela världen för att kvittera att 
en radioförbindelse har genomförts. Gåvan kommer från 
Roger Karlsson vars far var 1:e radiotelegrafist på några av 
Broströmrederiets fartyg och som på sin fritid uppsökte 
Göteborg Radio, kustradiostation, när sändarstationen var 
förlagd till Vallda. 
Museets huvudsyfte är att för den breda publiken, lokal som 
utsocknes, skildra sjöfarten i och kring Onsala i dåtid och 
nutid. Styrelsen är mycket tacksam för alla donationer som ni 
berikat våra samlingar med. Inför framtiden ser vi fram emot 
nya spännande gåvor.  
Det vi i första hand skulle vilja komplettera museets samlingar 
med är dokument, fotografier, böcker och föremål som på ett 
eller annat sätt haft Onsala som proveniens. Ingen bok eller 
föremål är för litet. Låt oss få avgöra betydelsen av att ta in 
det i museets samlingar och bli ett intressant dokument för 
framtiden.  
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Ordföranden har ordet! 
 
Tänk vad tiden rinner i väg 
när man som vi på museet 
har mycket att stå i inför en 
nytt spännande museiår 
2014. 
Under hösten har vi haft fullt 
pådrag med bland annat 
våra föredrag som rönt stor 
uppskattning. Under år 2013 

har vi arrangerat  föreläsningar och svarat för guidade 
turer. 34 stycken har det blivit med inte mindre än 1.355 
deltagare. Ett rekordår!  
 Vårens tio föredrag är nu klara. Jag hoppas att även  
dessa skall få många att komma och lyssna. 
 
Onsala Maritima Dag  blev en  mycket uppskattad dag 
trots ihållande regn. 
Detta samverkansprojekt med bland annat  SS Kaparen, 
Nidingens Vänner, Onsala fyrförening och museet drog 
drygt 400 besökare. Dessa  tog del av museets alla 
aktiviteter, såsom lotteri, loppmarknad, auktion, levande 
musik, café och korvförsäljning.  
 
Ett mycket uppskattat inslag blev de närmare 400 
konstverk som deltog i konsttävlingen. Under maritima  
dagen var alla inlämnade bidrag upphängda och det var 
vernissage på museet. Vinnarna i varje åldersgrupp 
belönades med fina priser.  
 

 
 
Under  senhösten startade vi upp en kurs i 
sjömansarbete där man ingående har lärt sig mer om 
splitsning och att göra knopar, något vi kommer att 
återkomma med under våren.  
Håll ögonen öppna genom vårt elektroniska nyhetsbrev 
och på hemsidan!  

Museet har vidare under året berikats med flera nya 
utställningar, Nidingens fyrplats, Kaptensgårdarna på 
Onsala, och utställningen Fjordskärs fyr. 
Arbetet med ytterligare en utställning om Lars 
Gathenhielm och kaperiverksamheten  pågår.   
 
Ett ökat öppethållande av museet har diskuterats. 
Styrelsen återkommer längre fram med förslag i denna 
angelägenhet. 
Andra etappen  av museets tillbyggnad med inre arbeten 
är beroende av en ny finansiering. Museet har under 
året sökt penningbidrag från flera stiftelser/institutioner 
o dyl. Vi avvaktar med stor spänning utfallet härav. 
Behovet av ytterligare medlemmar och övriga som är 
intresserade att ta del av museets görande är 
NÖDVÄNDIGT för museets fortlevnad! Vi som arbetar på 
museet är i huvudsak pensionärer, högt upp i åldrarna.  
Kontakta oss i styrelsen så berättar vi mer.   
 
Vi kommer under våren att fortsätta våra arbetsdagar 
och hoppas att våra medlemmar tillsammans med oss i 
styrelsen vill vara med. Vi bjuder på kaffe och smörgås 
under arbetsinsatsen. För information, kontakta Tore 
Bernefur på mobilnummer 0705-240534. 
 
Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 23 mars 
2014 kl.16.00 på museet.   
 
Ett stort tack till alla som varit behjälpliga under 
verksamhetsåret. 
 
Till slut vill jag passa på och önska ett GOTT NYTT 2014, 
då jag hoppas att vi ses igen! 

Ronny 
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taragårdens historia 
Hemmanet nr 1 Staragården, Norra Staragården, även 
kallad Andersgård ligger lite nordväst om Onsala 
Kyrka. Staragården fanns, liksom alla andra hemman i 

Onsala, redan då Halland tillhörde Danmark och på 1600-talet 
var hemmanet delat till tre gårdar. En av dessa gårdar 
upphörde i slutet av 1700-talet och den andra i slutet av 1800-
talet och markerna köptes upp av ägarna till den tredje gården 
nuvarande Norra Staragården.  

De första kända ägarna till Norra Staragården var Torkel, Erich 
och Måns Trullsson som står i mantalslängderna från 1674 till 
början av 1700-talet. Erich Trullsson finns antecknad som 
skeppare i boken ”Allmogesjöfart på Sveriges västkust” av 
Albert Sandklef och hade bl. a. år 1684 en skuta om 10 läster. 
När Måns Trullssons änka dog kom en ny familj till gården. 
Den nye ägaren, Sven Nilsson, står som åbo 1719 och därefter 
hans barn och barnbarn. Omkring år 1764 säljer de gården till 
skeppare Andreas Biörsson Clase.   

Andreas Clase kom från Clasagården, varifrån han tagit 
namnet Clase. Han gifte sig med Anna Christina Olofsdotter 
Apelbom från Apelröd. Paret fick tio barn under åren 1762-
1780 varav tre dog som spädbarn. 
Samtliga söner blev skeppare som sin 
far. Enligt Gunnar Jedeur-Palmgren i 
Onsalaboken seglade Andreas Clase, 
liksom flera sjöbefäl från släkterna 
Apelbom och Backman, för det stora 
handelshuset Sederholm i Helsingfors. 
Senare seglade Andreas och hans 
söner för redare i Borgå. Inkomsterna 
från dessa samarbeten var 
förmodligen goda eftersom Andreas kunde köpa in den ena 
gården efter den andra i Onsala. Förutom Norra Staragården 
ägde han Häcklehagen, Hammarkulla, Sunnerlund, Allekulla 
och Håkulla. Hans äldste son, Börje Clase, fick Häcklehagen 
och Hammarkulla, sonen Carl Niclas fick Allekulla medan 
dottern Petronella övertog Norra Staragården. 

Petronella Clase, född 1771, var förmodligen en driftig kvinna 
då hon hade hand om sin faders räkenskaper när han var till 
sjöss och skötte inköpen av gårdarna. Hon gifte sig med 
kapten Niclas Broberg från Stänkelsås och de fick två döttrar, 
Albertina och Anna Maria. Dottern Albertina stannade kvar på 
Staragården och gifte sig med kapten Peter Henrik Clase från 
Häcklehagen som står som ägare från 1826. Peter Henrik var 
skeppare på åtskilliga fartyg under sin levnad och de finns 
nedtecknade i ”Allmogesjöfart på Sveriges västkust”. Peter 
Henrik Clase och hans hustru, Albertina, lät på 1830-talet 
uppföra det hus som finns kvar i dag. Det var då en kringbyggd 
gård med för tiden stort bostadshus och stora lador. Gamla 
fotografier från sekelskiftet 1800-1900 tyder på att huset från 
början var en mycket vacker byggnad.  

Peter Henrik och Albertina fick sju barn och deras äldste son, 
Niclas Paridon, övertog gården ca 1858 men 1870 emigrerade 
han med sin familj till Amerika. Vad föranledde en kapten som 

ägde en av de största gårdarna om inte den största i Onsala 
att flytta till Amerika? Det kunde knappast vara fattigdom, 
konkurserna till följd av nedgången för segelsjöfarten hade 
inte börjat ännu. För några år sedan kontaktade Niclas 
Paridons barnbarns barnbarn i Amerika sina släktingar i Onsala 
och förmedlade dokument som berättar en emigranthistoria. 
År1870 skickades en man, William Widgery Thomas, till 
Sverige för att rekrytera svenska familjer till norra Maine där 
ett nytt samhälle skulle etableras. Orsaken till denna 
rekrytering var att efter inbördeskriget i Amerika hade 
invånareantalet i delstaten Maine minskat. Thomas samlade 
ihop 51 personer från hela Sverige och däribland var Niclas 
Paridon Clase med fru och tre barn. De avseglade från 
Göteborg den 25 juni 1870 och anlände en månad senare till 
sitt nya hem som fick namnet ”New Sweden”. Då Niclas 
Paridon behärskade det engelska språket både i tal och i skrift 
fick han en framträdande position i det nya samhället. Det hus 
som han byggde till sin familj finns kvar och ägs och underhålls 
nu av ”New Sweden Historical Society”. 

Nästa ägare till Staragården blev Peter Henriks son nr 2 som 
hade samma namn som sin far, Peter Henrik Clase. Under 
Peter Henrik d.y. tid var Norra Staragården ett gästfritt hem 

med många fester framför allt på 
Henrikdagen i januari. Detta 
framgår av en bandad intervju med 
Agda Kjärr på Rösan som gjordes i 
mitten av 1900-talet. Under senare 
år var Peter Henrik d.y. under 
sommaren kapten på ångaren Särö 
som framför allt tog hand om Särös 
sommargäster men gick även till 
Råö. Peter Henrik d.y. hade bara 
ett barn som nådde vuxen ålder 

nämligen sonen Gerdt född år1863. Enligt honom var fadern 
god vän med James Dickson och sålde sin kvarn ”Ståta Lagom” 
till honom. Sonen Gerdt var i slutet av 1880-talet förste 
styrman på fullriggaren Gripen som tillhörde rederi Örnen. 
Han mönstrade av från Gripen i New York år1891. I Amerika 
gick det emellertid inte lika bra för honom som för hans 
farbror. Från ett brev daterat 1915 förstår man att Gerdt Clase 
då var en ganska nedgången sjöman. Han hade förlorat alla 
sina pengar vid en hjärnoperation då även synen på ena ögat 
hade försvunnit.  

Peter Henrik d.y. dog 1896 och gården såldes till två bröder, 
August Wallin och Carl Albin Wallin från Ölmevalla. August 
Wallin med familj flyttade snart därifrån medan Carl Albin och 
hans fru stannade kvar och bedrev jordbruk. De hade många 
barn och mark avstyckades sedan från gården till två barn av 
sådan storlek att två nya gårdar bildades. När föräldrarna dog 
övertogs Staragården av dottern Anna och sonen Folke som 
kommit hem som änkeman från Amerika. De gick bort på 
1990-talet varefter gården såldes. Nu tillhör Norra 
Staragården ett bolag, den sista ladan är riven och 
mangårdsbyggnaden står och förfaller. 

Text: Gårdsforskargruppen i Onsala / Ulla Björkman 
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lof Karsegårds minnen från andra världskriget  
 
Jag var fyllda 8 år när andra världskriget kom 
till Skandinavien och minns en del, ja t o m 

kan jag fortfarande se vissa händelser som etsat sig fast 
på mina näthinnor. 
Militärer anlände till Karsegården den 8 april 1940 och 
installerade sig på andra våningen. Springande och 
klampande. På kvällen meddelade de att tyskarna varit 
inne på fjorden och rekognoserat och att de troligtvis 
skulle landstiga i gryningen. Staben befann sig hos 
Wimar Christensson. 
Familjen purrades av pappa den 9 april, Stig och jag 
kläddes och vi vandrade ner till den stora stenen just 
ovanför Solhem där vi stod och spanade ut över 
fjordsgattet.  Vi kunde se båtar som stävade mot 
fjorden, men som vek av mot norr.  Vi misstänkte att 
båtarna var tyska krigsfartyg. 
Den 9 april var det bomblarm i Göteborg, ”Hesa Fredrik” 
hade skapat panik. Vår morbror Oswald Wickman tog sin 
fru och sonen Bengt, som var 1 år, och kom till 
Karsegården med bil. Att komma till Onsala var ju att 
komma ur askan i elden. Oswald organiserade snabbt att 
vi skulle evakuera och mamma, Stig och jag tillsammans 
med Oswald med familj åkte iväg till Helsjön där han 
ordnat rum för oss. Bilens lampor försågs med 
baskermössor. Vägen var fylld med trafik, militärer på 
väg från Borås till kusten och civila på väg från kusten till 
säkrare ställen in i land. Pappa stannade hemma på 
gården tillsammans med vårt hembiträde Gunhild. 
Färden gick långsamt. 
Efter tre dagar ringde pappa och sade att det nu var helt 
lugnt i Onsala och att vi skulle komma hem. Han sände 
iväg ”Bilbengtsson” att hämta oss och mamma, Stig och 
jag åkte tillbaka till Karsegården. Jag har inget minne av 
om Oswald stannade kvar i Helsjön. 
Massor med militärer i Onsala. I ”mossen” nedanför 
Karsegården förlades ett kavalleri med ca 100 hästar. 
Dessa vattnades med vatten från Karsegårdens stensatta 
vattenkälla vid Tullkammervägen och den höll för 
trycket. 
Vägarna i Onsala kontrollerades av militären. Civila bilar 
fick inte användas utan man fick antingen gå till fots eller 
cykla. Familjen skaffade cyklar och när vi skulle besöka 
Oswald, som flyttat in på Oscarshöjd visiterades vi vid 
var och varannan vägkorsning. 
Kol till värmeledningen gick inte att skaffa utan vi fick 
använda ved. Till AGA-spisen hade vi tilldelning av 10 
liter koks per dygn och den spisen gick hela kriget utan 
att stanna. Eftersom vi var nödda att värma upp huset 
med ved hade vi en man på heltid som tog ner skog på 

Fjärdskogen och lade upp den i metertravar som sedan 
forslades till Karsegården där den sågades och höggs till 
lämplig storlek. Mycket av denna ved hämtades av 
militären som kom med häst och trilla. Ibland stod det 
ett tiotal sådana ekipage på gården. 
En buss stod översnöad i backen mellan Karsegården och 
Enenvägen. Vägen från Gottskär till Kungsbacka 
skottades för hand av hundratals militärer och vi åkte 
med första bussen. Man kunde inte se över snövallarna 
och endast en körbana var skottad och på lämpliga 
avstånd hade en mötesplats skottats. 
Till skolan vid Mariedal åkte vi på skidor under vintern 
och cyklade på vår och höst, Vi hade i ryggsäcken en 
aluminiumlåda med smörgåsar och en termos med varm 
choklad. Vi fick inte äta inne i skolan utan oavsett 
utetemperatur satt vi i snödrivorna och åt. Men inte dog 
vi av detta.  
Vi hade fått en ny bohuseka 1938 och med denna rodde 
vi ut till öarna på sommaren. Jag kommer ihåg hur 
spännande det var. Vi rodde med våra sysslingar Sven 
och Olle Wickman så det gick fort med fyra åror. Då och 
då under krigsåren small det till ute på öarna när minor 
som lossnat från sina förtöjningar slog mot berget och 
detonerade. Man fick inte segla på fjorden med 
järnkölsbåt på grund av risken för magnetminor. Vi lät 
bygga om vår bohuseka på Onsala båtvarv (Bogrens) 
med en träköl, roder och mast. En släkting till familjen 
som varit tältmakare i Amerika sydde storsegel och fock 
till ekan som vi sedan glatt seglade med fram till krigets 
slut. 
Då och då hörde vi kanonader västerifrån och på sena 
kvällar såg vi ljusbomber som gav ett klart sken,  sakta 
dalande i fallskärmar, för att lysa upp 
sjökrigsskådeplatsen. Någon dag senare kunde man läsa 
om det i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 
Den 6 juni 1944 var D-dagen då västmakterna landsteg 
på Normandies kust. I samband med detta började de 
massiva bombardemangen över norra Tyskland. Våg 
efter våg av amerikanska och brittiska ”flygande 
fästningar” flög in över Holland och efter att ha släppt 
sina bomber flög de norrut över Östersjön, in över 
Skånes kust, fortsatte över Halland upp till Göteborg där 
de svängde västerut mot England. De flög nattetid och 
på låg höjd. Det dånade, strålkastare sökte flygplansmål 
och från flygplanen kastade man ut staniolpapper, som 
vi samlade ihop på morgonen och lämnade in för att 
smältas ner. Inte långt ifrån Karsegården – jag tror det 
var på Lundens gärde – var ett luftvärnsbatteri uppställt. 

O 
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Strålkastarnas ljuskäglor och kanonernas dån var för oss 
grabbar ytterst spännande. 
Vi såg även de s.k. tyska permittenttågen som gick från 
Hamburg via Köpenhamn till Oslo med militärer i 
uniform och fönstren barrikaderade med träplankor. 
Trots minering och ubåtsnät kom ett främmande fartyg 
in på fjorden på grund av dåligt väder. Båten förde norsk 
flagg men ingen fick gå ombord. Karl Wahlgren försökte 
att som polischef för området gå ombord men 
förvägrades. Det ryktades om att de hade norska 

frihetskämpar ombord på väg till koncentrationsläger i 
Tyskland. 
Det var många familjer som tog omhand barn speciellt 
från Norge och Finland. Vi hade två - Erik Johnsen från 
Porsgrunn, som sedermera blev journalist och Pirkko 
Sukki som flyttade hem, gifte sig och heter nu Lahti och 
fick två barn. Jag har träffat henne några gånger i 
Helsingfors men hon har glömt större delen av hennes 
svenska. 

 
 

Olofs minnen har här kompletterats med Stig Karsegårds 
 
Min bror och jag var åtta respektive tio år när kriget kom 
till Skandinavien.  
Jag sitter på sjömanskistan i köket och ser hela vägen ut 
till Yttre Lönn på båtarna som kom både i fjorden och 
utanför. Jag minns larmet och allt väsen i vårt hem 
eftersom alla var oroliga. Militären som hade ockuperat 
andra våningen på Karsegården visste inte vad de skulle 
göra. Jag minns också tydligt den diskussion som var i 
köket mellan familjens medlemmar. Beslutet var ju taget 
att vi skulle evakuera både min morbror, min mamma, 
Olle och mig till Helsjön. Vi måste nämligen komma på 
andra sidan järnvägen tyckte min pappa. Pappa måste 
stanna hemma eftersom han var roteombud och 
ansvarig för både det som skedde i kommunen och den 
närmaste omgivningen. ”Bilbengtssons” taxibil var 
beställd för att hämta oss och tiden närmade sig för att 
han skulle komma. Ingen visste vad vi skulle ta med oss. 
Men det hade packats en spånkoffert med det som vi 
tyckte vara nödvändigt. Det var dock omöjligt att få med 
denna koffert och alla personerna i bilen, även om bilen 
var sjusitsig. Vi fick ta med lite saker och sedan for vi iväg 
från Karsegården och vi visste inte då vad som skulle 
hända oss. Vistelsen på Helsjön minns jag inte så mycket 
av. Jag upplevde att vi var där en vecka men min bror 
tror det var färre dagar.  
När vi kom hem igen hade livet normaliserat sig och vi 
visste att tyskarna hade intagit Danmark och Norge. När 
jag kom hem hade militären tagit alla skolorna för 
inkvartering så vi hade inga egna skollokaler. Det beslöts 
att min skolklass skulle gå i skola hos Bruno Johannson 
på andra sidan landsvägen från Karsegården. Eftersom vi 
hade speceriaffär var det alltid fullt med militärer som 
handlade hos oss och som kom med ”nickekärror”, 
tvåhjuliga kärror som drogs av en häst.  

Innan kriget, 1938 hade vi fått en ny avstyckningsplan på 
våra utmarker på Fjärdskogen. Då det var arbetslöshet 
hade vi AK (Arbetskommissionen) arbetare som skogade 
de nya vägarna i området. All denna ved togs till 
Karsegården och höggs upp och lades i gödselstacken. 
Alla tyckte pappa var dum. ”Vad skall han med all den 
veden”. Nu när mobiliseringen hade börjat behövde 
militärerna torr ved till sina kaminer och kokvagnar. Nu 
fick pappa rätt, det var en ständig ström av militärer som 
köpte ved av oss. Alla kom in i köket till mamma och vårt 
hembiträde Gunhild och betalade för veden och fick 
kaffe. Det pågick ganska länge, men till slut tog den 
veden slut. 
När vi hade sålt all den torra veden måste vi själva elda 
med nyhuggen ved från Fjärdskogen. Det var besvärligt. 
Den bästa värmekällan minns jag var AGA-spisen i köket 
som eldades med AGA-koks. Spisen var med andra ord 
alltid varm. Dit gick familjen på morgonen och på 
spisluckorna la vi våra kläder för att få dem varma. 
Sedan klädde vi oss i köket. 
Det fanns ingen bensin till bilarna under kriget och vi 
hade ingen gengasbil. Jag minns när vi fick bensin igen 
och vi kunde köra bil. Vi fick 75 liter i månaden. En 
generell bestämmelse var att vi inte fick köra bil på 
söndagar, men pappa fick specialtillstånd att göra detta. 
Dessutom kommer jag väl ihåg när vi fick specialtillstånd 
för att köpa bensin, så att vi kunde köpa en motorbåt 
med en utombordare, U21.  
Jag minns också alla kvällar jag satt med familjen och 
klistrade kuponger vid köksbordet. Kuponger som 
kunderna hade handlat för i vår speceriaffär. Dessa 
skulle skickas vidare till någon instans.  

 

 Båt- och Sjöfartsmuseet avser att starta en studiecirkel om 
Onsalakartan och roteindelningen.  
Kontaktperson för intresseanmälan är Stig Karsegård.   
Tel. 0706-590722 och e-post: info@svenskaexpertresor.se 

 

Text: Olof Karsegård 

Text: Stig Karsegård 

mailto:info@svenskaexpertresor.se
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Utställningar på museet 
 
Det kan väl inte ha undgått någon att vi har 
producerat några nya utställningar på övervåningen.  
Fyrplats Nidingen, som i text och bild berättar om 
denna för sjöfart en gång så viktiga fyrplats och 
Seglation och Kaptensgårdar i Onsala under 1700- 
och 1800-talet, som förklarar begreppet och 
förutsättningarna för gårdarnas tillkomst. Några 
representativa gårdar presenteras mer ingående. Helt 
ny är Fjordskärs fyr var bemannad 1882 till 1906.  
Denna lilla ö, eller skär, kom att bli boplats för två 
familjer med barn. Ett axplock ur minnesanteckningar: 
”Min fader…, yngsta barnet, 3 år gammal…, bundet 
med ett rep då han vistades utanför bostaden. Vid 4-5 
års ålder fick han röra sig fritt på det lilla skäret. När 
han fyllt 6 fick han fritt disponera den kombinerade 
rodd- och segelekan.” 
Arbetet med att förnya övervåningen kommer att 
fortsätta under 2014. Först ut kommer utställningen 
om Lars Gathenhielm och kaperiverksamheten. Nästa 
projekt avser att presentera ett antal dramatiska 
fartygshaverier som inträffat runt Nidingen genom 
århundraden – Vrak i farvattnen kring Nidingen.  
En studiecirkel om Onsalakartan och roteindelningen 
är planerad.  

Befintliga fartygsmodeller kommer att exponeras på 
ett mera pedagogiskt och åskådligt sätt. Nya 
fotografier på fartyg och miljöer, sätts upp med 
tonvikt på den lokala sjöfarten kring Onsala och 
angränsande farvatten.  
Nu när bibliotekets böcker förtecknats, listan finns 
tillgänglig på hemsidan, ska de sorteras in efter 
ämneskategori i hyllorna. Det omfattande 
tidskriftsarkivet kommer att flyttas till annan plats på 
övervåningen men kommer givetvis att finnas 
tillgängligt för läsning på plats.  
För att i första hand få full kontroll över våra 

samlingar och i andra hand för att digitalt kunna 

presentera föremålen på vår hemsida ska föremålen 

accideras i en webbaserad databas, Sofie 8. Detta blir 

ett omfattande arbete och vår förhoppning är att 

intresserade medlemmar anmäler sig för att hjälpa till. 

Detta kan bli ett synnerligen givande tillfälle att lära 

känna Ditt Sjöfartsmuseum. 

 

 

Uthyrning av lokalen 
Vår möteslokal tar emot upp till 70 personer och uthyrs bland 

annat i samband med företags- och föreningssammanträden, dop, 

begravningar, konstutställningar, marknader och föreläsningar.  

 

Prisexempel: 

1-4   timmar      500 kr  

5-12 timmar      800 kr  

12-18 timmar  1200 kr 

 
Under 2014 är elva utställningar redan bokade i vår samlingslokal. Man ser att det är de stora helgerna såsom 

påsk och allhelgonahelgen som bokas långt i förväg - ibland ett helt år före själva utställningen.  

Om Du planerar en utställning rekommenderar vi därför att vara ute i god tid. 

 

En highlight från höstens program var Wiveka Warenfalks konstutställning som utöver konst bjöd på Sagor för 

Vuxna (läsning av Slas texter) under en kväll med både musik och förtäring. Det var mycket uppskattat. 

Bokningsläget avseende vår lokal under våren 2014 ganska bra, bland annat med en bokning från Kungsbacka 

kommun i maj i samband med EU-valet. Kommunen skall också använda lokalen i augusti och september i 

samband med det allmänna valet.  

 

För ytterligare information och för bokningar av lokalen, vänligen kontakta Allan Wilson på tel. 0300-647 60.   

Bert Westenberg 

Text: Allan Wilson 

Text: Bert Westenberg 

Foto: Tore Bernefur 
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Skonerten Emanuels resor  
 
Vi har i Museiloggen under flera år följt skonerten Emanuel på dess färd 

på världshaven.  

De spännande och intressanta seglatserna kommer vi i fortsättningen att 

lägga på vår hemsida, www.sjofartsmuseetonsala.se 

 

 

 

 

Kurs på museet under hösten  
 
På museet har vi under november månad haft en kurs i knopslagning och splitsning. 

Kursen lockade tio deltagare under två kvällar där vi fick inblick i knoparnas intressanta och ibland nog så 

komplicerade värld under ledning av Anders Johansson och Roland Andreasson. 

Kursen gav inspiration till fördjupande studier i denna gamla sjömanstradition. Under 2014 kommer vi därför 

eventuellt att genomföra en ny kurs och/eller fortsättningskurs. Information om tidpunkt för kursdagar kommer att 

finnas på museets hemsida, www.sjofartsmuseetonsala.se. 

 
 
Ögonsplits 
 
Splitsen ger ett fast öga som kan användas som det är 

eller förstärkas med en kaus. Splitsen kräver slagna linor, 

tre- eller fyrslagna är vanligast. För att kunna göra 

splitsen måste tre till fem varv på linan slås upp. Tejpa 

runt linan så att den inte slås upp längre. Även ändarna 

på kardelerna tejpas så att de blir lättare att sticka in. Gör 

en ögla som motsvarar det färdiga ögat du vill ha. Börja 

nu med att sticka in den mittersta kardelen (1), under en 

av kardelerna i den stående parten. Nästa steg blir att ta 

den lösa vänstra kardelen (2) och sticka in den under den 

fasta kardelen som befinner sig till vänster om den 

mittersta lösa kardelen. Vänd på arbetet och stick in den 

sista lösa kardelen under den ännu inte använda fasta 

kardelen (3). Fortsätt med ytterligare tre till fem instick 

med varje kardel efter mönstret över-under-över. 

Ögonsplitsen ger en smidig permanent fast ögla som 

nästan bibehåller hela draghållfastheten hos linan.  

 

Det finns numera en app för Android och iPhone som 

heter Knots 3D.   

Illustration ur Knopar av Gordon Perry, utgiven av Globeförlaget, återgiven 

med vederbörligt tillstånd. 

Text: Bert Westenberg 

http://www.sjofartsmuseetonsala.se/
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Föredrag våren 2014 
på Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala 

6 feb Bengt Plomgren 
Punschen uppfanns av svenskar och dricks av svenskar. 
Från 1700-talet och fram till mitten av 1900-talet dracks 
det mer än 15 gånger så mycket per person som idag. 

10 feb Agneta Linger och Stig Karsegård 
Onsala rotar. Vad är en rote? Det finns åtta i Onsala och 
alla har haft stor betydelse för vår sociala utveckling. 
Föredrag och bildvisning. 

13 feb Jan Olof Nilsson  

Nödlandningar på Västkusten under 2:a världskriget. 
Journalisten och författaren berättar bland annat om att 
över 300 utländska stridsflygplan kraschade eller 
nödlandade i Sverige under 2:a världskriget.   

18 feb  Pelle Petterson  

Om sin levnadsbana.  
Pelle är Sveriges genom tiderna mest prisbelönte seglare 
som bl a vunnit OS-silver och brons i den tuffa 
Starbåtsklassen. Konstruktör och designer m m. 

27 feb Georg Söderberg 

Södra Älvstranden, från Klippan till Lilla Bommen. 
Diabilder från 1800-talet fram till våra dagar.  
Stuveriverksamheten i Göteborg och den livliga 
fartygstrafiken i den inre hamnen. Byggandet av nya 
kajplatser m.m. 

6 mar P-A Jigenius  

Segling i förbjudna vatten under 2:a världskriget.  
F d pressombudsman och chefsredaktör på GT och GP. 
Journalist, författare, debattören Jigenius berättar om 
två äventyrare i sin bok om smugglarkungen Ernst 
Bremer och George Binneys äventyrliga resor. 

13 mar  Lars Zimmerman 

Om kullagertransporter under 2:a världskriget från 
Lysekil till England och från Hållö till Hull. 
Lars berättar och visar film om de riskfyllda resorna till 
England under brinnande krig. 

20 mar Karl-Erik Svärdskog  
Historien om galjonsfiguren Jenny Lind. 
Antikvarien Svärdskog berättar om den i  världspressen 
mycket omskrivna skulptörens historia. 

27 mar   Janne Stenberg  
Våra flyttfåglar. 
Vår TV- och radiokände fågelexpert berättar på sitt 
medryckande sätt om vårens flyttfåglar. 

31 mar Agneta Linger och Stig Karsegård  
När kriget kom till Onsala, den 9 april 1940, en dramatisk  
dag i Onsalas historia. 

 
Samtliga föredrag sker i Båt- och Sjöfartsmuseets lokaler, Hagards väg 1, Onsala. 

 Start kl. 19.00. Entréavgift 50 kr inkl fika.  
 

Föreläsningarna sker i samarbete med 

mmemed 


