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Sommarens renovering av 
museets långedragsjullar 
Agneta och Fridfararen 
samt Bohusjullen Johanna 
 
Efter ett flertal års exponering för 
väder och vind har långedragsjullarna 
J22, Agneta, och J18, Fridfararen, och 
jullen Johanna, genomgått en 
omfattande renovering. Detta skedde 
under juni och juli månad 2014. 

Renoveringen påbörjas. J22 och J18, i förgrunden, efter fullbordad renovering. 

J22 - Agneta, nr 27 
Långedragsjullen J22, nr 1 och 2 ritades av Hjalmar Olsson 
1931 och byggdes på Bröderna Karlssons Båtbyggeri i 
Svineviken på Orust. 2:an blev Långedrags Segelsällskaps, 
LSS, utlottningsbåt 1932. 
 
 

Kort historik om båtarna 
 

 
J22 är i likhet med J14, J18 och J26 en konstruktionsbåt. Det 
har byggts 52 båtar på ett antal olika varv med olika 
konstruktörer vid ritbordet. De byggdes fram till 1964. 
                                                                         Fortsättning på sid 4-5 

 

 



Ordföranden har ordet! 
 
Hej alla medlemmar, 
sympatisörer och 
sponsorer. I dag den 
24 november tittar 
äntligen en blek sol 
fram här i Onsala, 
vilket vi inte är 
bortskämda med.  
 
Under året som gått har vi 
som vanligt haft mycket 
aktiviteter på museet. Reno- 
veringen av våra långe- 
dragsjullar och bohusjullen 

har rönt stor uppskattning bland både expertis och alla som 
tycker om äldre träbåtar. Trevligt! 
 
Nu gäller det att skydda dessa dyrgripar till eftervärlden. 
Därför har vi tagit fram ett förslag till ett nytt båtskjul. 
Placering och finansiering av detta projekt pågår. 
 
Sommarutställningen 
Sommarutställningen 2014 handlade om ”Seglation och 
kaperi i Onsalatrakten, 1640-1720”. Vi valde att ligga före vår 
tid och tog bort entréavgiften i år och hoppas istället att 
besökare vill lägga en liten gåva vid sitt besök. Detta har 
blivit mycket positivt mottaget och vi kommer att fortstätta 
med detta också 2015. 
 
Sommarens arrangemang ”Lilla-Almedalen” med 
sommarpolitik i Onsala lockade många besökare under 
onsdagskvällar. Vi är glada för att politikerna kom till Onsala 
och informerade, lyssnade och pratade med väljarna och vi 
hoppas att detta blir ett återkommande arrangemang. 
 
Kulturarvsdagen 2014 med temat ”I krigens spår” var en 
utställning som informerade om hur livet var runt 
Kungsbackafjorden under andra världskriget. Många 
besökare kom och lyssnade på föredraget, såg på 
utställningen och lät sig väl smaka av ärtsoppa och skorpor 
med härlig bakgrundsmusik från 40-talet. 
 
För våra medlemmar har vi också under hösten haft en 
vinprovningskväll med levande musik och vi ser fram emot 
flera trevliga aktiviteter som denna under året som kommer. 
Medlemmar, kom gärna med förslag!  
 
Museet har inköpt inte mindre än sju sjömärken till museets 
tomt som symboliserar farledsmarkeringar, grund  m.m.  
 
Maritima Dagen 
Samverkansprojektet ”Onsala Maritima Dag” blev en lyckad 
tillställning med bra väder och mycket folk. Ni kan läsa mer 
utförligt om våra aktiviteter under 2014 på vår hemsida, 
under Pressklipp.   
 
Höstens föredrag har även i år rönt stor uppmärksamhet och 
varit välbesökta. Vissa föredragshållare drar mycket folk. Vi 
har därför fått frågan om vi fortsättningsvis skall införa ett 
bokningssystem när någon speciell föredragshållare dyker 
upp. Styrelsen har dock kommit fram till att vi även 
fortsättningsvis tillämpar regeln ”först på plats”. 
 
En nyhet som den observante besökaren kanske har 
uppmärksammat är vårt samarbete med Onsala bibliotek. 
När vi har föredrag på torsdagskvällar tillhandahåller 
biblioteket litteratur som anknyter till respektive föredrag. 
Dessa böcker exponeras i hallens vitrinskåp. 

En uppskattad utmärkelse fick museet mottaga den 8 
november när vi mottog ett stipendium om 45.000 kr från 
Erikshjälpens Kungsbackafond.  Detta är vi mycket glada och 
tacksamma för. Pengarna ska användas till att skapa intresse 
hos barn och ungdomar för Onsalas sjöfartshistoria under 
svunna tider. Vi undersöker nu möjligheterna att ta fram ett 
”sjörövarskepp”, anpassat för barn, som påminner om 
kaperiets tidsepok. Skeppet ska förses med en 
informationstavla och vara tillgängligt utomhus året runt.  
 
Museet erhåller ofta  fina gåvor i form av t.ex. böcker och 
nautiska instrument. Ett spännande objekt fick vi in under 
hösten i form av en pansarkryssare med ångdrift!  
 
En viktig del för museet är hur vi når ut med vår information 
om olika aktiviteter till allmänheten. Elever från  
Aranäsgymnasiet kommer därför under våren att genomföra 
ett examensarbete med marknadsundersökning och 
eventuella åtgärdsförslag som ska senare presenteras för 
styrelsen.  
 
Vi välkomnar alla skolor att kontakta oss för förslag till 
samarbete som kan väcka barn och ungdomars intresse för 
båtlivet och sjöfart samt vår spännande lokalhistoria. 
 
Museet fyller 15 år 
2015 är ett jubileumsår då museet fyller 15 år. Därför 
kommer sommarutställningen som invigs den 6 juni att ha 
temat ”Hur museet blev till” med mycket bildmaterial och 
text. 
 
Vårens föredrag startar den 29 januari. Årsmötet 
äger rum söndagen den 15 mars 2015, kl.16.00, i 
museets möteslokal.  
 
Vi kommer under våren att fortsätta våra arbetsdagar och 
hoppas på hjälp från våra medlemmar och sympatisörer. Vi 
bjuder på kaffe och smörgås under arbetsinsatsen. För 
information om vad som behöver göras, kontakta Tore 
Bernefur på mobilnummer 0705-24 05 34. 
 
Ett stort tack till alla som varit behjälpliga under 
verksamhetsåret. 
 
Till sist vill jag passa på att önska ett GOTT NYTT 2015, då 
jag hoppas att vi ses igen. 
 
Ronny Tyrefelt, Ordförande 
 
Redaktionen 
Marie Cervin   marie@parvel.nu 
Bert Westenberg  bert.westenberg@bredband.net 
Allan Wilson adw@comhem.se 
Hemsida  http://www.sjofartsmuseetonsala.se/ 
Adress Hagards väg 1, 439 31 Onsala 
E-post, telefon  batmuseet@spray.se, 0300-647 60 
 
Medlemsavgift för 2015 
100 kr/enskild och 150 kr/familj. Bankgiro: 5081-3880  
Vänligen uppge namn, adress och e-postadress! 
 
Nyhetsbrev 
Om ni registrerar er e-postadress på vår hemsida eller via 
inbetalningsgirot får ni våra elektroniska nyhetsbrev som 
informerar om aktuella händelser, föredrag och utställningar. Om 
ni har ändrat på er e-postadress under de senaste två åren, 
vänligen sänd in den nya e-postadressen till oss.
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En annorlunda träffpunkt 
 

Båt- och Sjöfartsmuseet  är en attraktiv och lite speciell mötesplats, lämplig  
för en rad aktiviteter från föreläsningar, konstutställningar och  

marknader till föreningsmöten och företagskonferenser. 
 

öretag som söker en lokal för konferens med sina 
anställda hamnar inte sällan i en avskalad och 
oinspirerande miljö. Varför inte pröva en annan miljö 

som den i Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala?  

Museibyggnaden är ett gammalt vagnsmagasin från 
prästgården i Kungssäter (ca 35 km nordost om Varberg), 
där äldre delar är daterade från 1880-talet. 

 

 
 
Möteslokalen uppskattas särskilt för utställningar om konst 
och konsthantverk. Under 2014 har vi haft inte mindre än 18 
välbesökta utställningar, inkl. vår egen sommarutställning, 
”Seglation och kaperi i Onsalatrakten, 1640-1720”. 

Under 2015 är nio utställningar redan bokade. 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. 
 
Möte och konferenser 
För möten och konferenser använder kunden sin egen 
utrustning; i lokalen finns högtalare och projektionsduk. 

När kunden anländer till lokalen är den tom. För att möblera 
den efter kundens önskemål och behov finns bord och stolar 
tillgängliga i ett anslutande förråd. 

Museet har ett nytt och välutrustat kök som erbjuder 
möjlighet för kunden att själv tillreda lättare måltider och 
förfriskningar. Det går också att få måltiden levererad från 
cateringföretag, som vi kan informera om.  

I samband med möten och konferenser erbjuder museet 
guidade visningar av våra utställningar.  

Spännande upplevelse 
Sjöfarten, och framför allt den så kallade bondeseglationen, 
har haft stor betydelse för Onsalas utveckling. På Onsala Båt-  
och  Sjöfartsmuseum kan man följa utvecklingen genom 
gångna sekel fram till dagens sjömansliv. Här kan man se hur 
man navigerade förr, vad sjömännen hade för 
fritidssysselsättningar ombord, vad man tog med sig hem 

från fjärran länder och mycket, mycket mer.  En spännande 
upplevelse för både unga och äldre. 

Nautisk litteratur 
På museets övre plan finns ett antal presentationer av olika 
aspekter av Onsalas maritima historia, en gedigen samling 
sjökort, ett bibliotek med mycket intressant nautisk litteratur 
samt fina fartygsmodeller som visar sjöfartens utveckling 
genom tiden. 

På bottenvåningen i museet finns en båthall med jullar, 
motorer och verkstad där man kan sätta sig in i hur 
repslagare och segelmakare arbetade förr samt bekanta sig 
med båtbyggarens verktyg. 
 
Vi kan också arrangera visningar av Onsala Kyrka och andra 
sevärdheter runt Onsala  
 
Max 70 personer 
Vår möteslokal kan ta emot upp till 70 personer. Bord, stolar, 
porslin, bestick osv räcker för det antalet. Då lokalen ofta 
exponerar ömtåliga föremål, kan vi tyvärr inte täcka 
över/flytta dessa i samband med uthyrning av möteslokalen. 

 
 
 
Bokningsläget avseende vår lokal under 2015 är bra. Vi har 
redan fått flera bokningar för konstutställningar, årsmöten, 
föreningsträffar och andra aktiviteter. Lokalen är mycket 
populär för, bland annat, mottagningar efter dop i Onsala 
Kyrka. 
 
För kunder som inte har besökt museet eller hyrt 
möteslokalen tidigare rekommenderar vi en visning av 
lokalen och museets faciliteter. 
 
För ytterligare information och priser och för bokningar av 
möteslokalen och visningar, vänligen kontakta Allan Wilson 
på tel. 0300-647 60 eller via e-post: adw@comhem.se. 
 
 
 
              

Text: Allan Wilson 
Foto: Tore Bernefur, Marie Cervin 

 

F 

Möteslokalen med högtidlig dukning.           
 

   En av museets välbesökta föreläsningar.         
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Vänster: J18 - det ruttna rufftaket har tagits bort. 
Ovan: J18 - nytt rufftak. Både rufftak och däck nymålat. 

 

 

J22 - Agneta före renoveringen.   

Sommarens renoveringsprojekt 
Fortsättning från sid 1 
 
Båt- och Sjöfartsmuseets J22, nr 27, Agneta, ritades av Tage 
Hellman och byggdes 1946 av Bröderna Karlsson & Söner vid 
Svinevikens Båtvarv på Orust. Båten har måtten 6,2 x 2,35 
meter, rigg 11,25 meter och är byggd i ek.  
 
Förste ägare var Eric och Gunnar Haglund i Berga, Göteborg. 
Det var Erics då treåriga dotter som fick ge namn åt båten. 
J22:an kom mellan åren 1946 och 2009 att ha ett flertal olika 
ägare och olika namn. 
 
Den sista ägaren, Lennart Lagerkvist i Västra Frölunda, sålde 
tillbaka båten till Agneta Santesson i Göteborg. Hon försökte 
på olika sätt att restaurera båten – ”visst blir det 
ekonomisk ruin med träbåt, men det är ju 
livskvalitet eller hur?” 
 
Långedragsjullen besiktigades i september 2009. Det 
konstaterades då att det skulle bli för kostsamt att få henne i 
sjödugligt skick  igen. Jullen kom då att skänkas av Agneta 
till Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala.  
 
J22, nr 1, Nabben II, är restaurerad till originalskick från 
1932 och blev K-märkt av Sjöhistoriska museet 2009. 
 
J18 - Fridfararen, nr 128 
J18, nr 128, Fridfararen, ritades av Tage Hellman och 
byggdes 1966 på Bröderna Olle och Anders Karlssons Båtvarv 
på Söbben, Orust. Båtens mått är 6,08 x 2,29 x 0,8 meter. 
Hon var registrerad i Svenska Kryssarklubben (SXK) 1966-
1973, ägare R. Alexandersson. 
 
Båtens tredje och sista ägare var Hans Olsson i Onsala, som 
hade båten mellan åren 2003 till 2009 då den skänktes till 
Båt- och Sjöfartsmuseet. Hans Olssons fru kallade båten 
under en period för Orosmomentet.  
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Bohusjullen - Johanna 
Jullen byggdes under 1930-talet av Bröderna Olsson, Henån. 
Enligt obekräftade uppgifter ska båtens första ägare ha varit Jan 
Johansson, Henån. 
 
Båten byter ägare, Gyllensvärd, och får nu namnet Fia med 
Hjärtekulle, Lerkil, som hemmahamn. Hon såldes 1964 till 
Thorild ”Tore” Hurtig som ändrade namnet till Johanna. 
 
Hon är byggd i ek och mäter 21 fot. Förutom sprisegel hade jullen 
en Albin O21 motor. Den startades genom att man ”snappsade” 
motorn med bensin varefter man kopplade över till fotogen. 
 
Jullen kom att användas för bl a makrillsfiske och skaldjursfångst 
i vattnen utanför Vallda. 
 
Hon bytte ägare ännu en gång. Det var Erik Johansson, Vallda, 
som 2009 skänkte Johanna till museet.  
 
Renoveringen – dagboksanteckningar 
Ungefär en vecka efter det att en artikel publicerats i Kungsbacka-
Posten om att Båt- och Sjöfartsmuseet sökte en skicklig 
båtbyggare alternativt hantverkare med kunskap om 
båtrenovering av äldre båtar tog den unge Hugo Bauer kontakt 
med undertecknad. Han visade sig senare vara en både 
synnerligen skicklig och kunnig hantverkare. På plats besiktigade 
vi båtarna. Hugo åkte hem och skrev ner sina tankar om en 
realistisk, antikvarisk och kostnadsmässigt försvarbar renovering 
så att båtarna senare skulle kunna visas upp som representativa 
museiföremål. Att återställa båtarna till segelbart skick var inte 
längre aktuellt då de tagit skada av långvarig exponering för väder 
och vind. 
 
Måndagen den 16 juni avtäcktes båtarna och en grundlig 
besiktning av respektive båt genomfördes och en åtgärdsplan 
upprättades. 
 
 Nedan, vänster: J22 - Agneta före renoveringen. 
Nedan, höger: rufftaket byggs upp på nytt av Hugo Bauer. 



8. J22 - rufftaket har täckts med segelduk 
och fått en första styrkning med kokt 
linolja. 
9. J22 - efter en ordentlig make up har 
Agneta återfått sin tidigare skönhet. 

 
 

Ovan: J22 - efter en ordentlig ”make up” har Agneta återfått 
sin tidigare skönhet. 
 
Vänster: J22 - rufftaket har täckts med segelduk och fått en 
första strykning med kokt linolja. 
 
 

 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Johanna före renoveringen. 
 
 

 

      

 Johanna - renoverad.  Ovan: Johanna - ordföranden,    
Ronny Tyrefelt, slipar trärent.  
Nedan: Hugo Bauer ger jullen  
en sista strykning med lack.   
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Med en lång inköpslista åkte vi till Färgladan, Mariedal, för de 
första inköpen av slippapper, penslar, oljor, färg mm. Det blev 
många resor till butiken innan renoveringen var klar. Ett stort 
tack till Färgladan för den generösa sponsringen och de 
uppmuntrande orden på vägen. 
 
Inköp av virke gjordes hos XL-Bygg i Kungsbacka och AB Värö 
Trä.  
 
Tidskrävande och slitsam period 
Ställningar monterades som väderskydd över J18 och J22. 
Därefter började en tidskrävande och slitsam period av 
skrapning med varmluftspistol och handskrapa, samt slipning 
av skrov, däck och durkar. De durkar som var trasiga eller 
saknades nytillverkades på plats. 
 
Plasten på jullen Johannas rufftak togs bort och ersattes med 
segelduk som därefter beströks ett antal gånger med kokt linolja 
och målades slutligen med vit Jotun Drygolin.  
 
J22:ans däcksbalkar förstärktes och rufftaket byggdes upp på 
nytt. Vid närmare granskning visade det sig att även J18, 
Fridfararens, rufftak var i behov att bytas ut. 
 
Samtliga båtars inre, upp till underkant av durkarna, beströks 
två gånger med Roslagsmahogny (33% rå linolja, 33% balsam 
terpentin och 33% trätjära).  
 
Efter tre veckors intensivt arbete, åtta timmar om dagen, hade 
båtarna slipats trärena och defekter på skrov och ruffar 
åtgärdats. Därtill kom nytillverkning av durkar och slipning av 
Johannas mast, innan det var dags att ge båtarna den slutgiltiga 
finishen. Samtliga trärena ytor lackades med ett slitstarkt 
klarlack, Uni-MC Finish Clear. Tre strykningar och Agneta, 
Fridfararen samt Johanna hade återfått lite av tidigare glans 
och skönhet.  
 
En liten skönhet 
Efter ett litet missöde vad gäller färgval till undervattensskrovet 
på Johanna, från ljust grisskär till den nu aktuella rostbruna 
färgen, blev även hon en liten skönhet med sin nylackade mast. 
 
Fredagen den 11 juli var det så dags att under festliga former 
förrätta en ”sjösättning” av de tre nyrenoverade båtarna.  
 
För att allt detta arbete inte ska vara förgäves är museets 
ambition nu att för framtiden skydda båtarna med ett tak som 
skydd mot sol och nederbörd. Förhoppningsvis kommer vi 
under innevarande år se denna dröm bli verklighet. 

Text och foto: Bert Westenberg 



Kasta loss med sjöspråk 
 

Välkommen ombord! Numera säger moderna chefer så till sina  
nya medarbetare på helt vanliga arbetsplatser. Som vi ska se  

har sjöspråket blivit väldigt populärt på landbacken. 
 

Text: Torbjörn Dalnäs 
 

 
När debattens vågor går höga finns det skäl att lyssna på 
politikernas språkbruk. I god tid till före riksdagsvalet 2006 
tillsatte Alliansen en äntringsstyrka, som skulle förbereda 
maktövertagandet. Det betonades att den skulle vara 
sjöduglig. Efter valsegern försäkrade Kristdemokraterna att 
partiets flaggskepp familjepolitiken nu skulle sjösättas. 
Partiledaren lovade att ”vi surrar oss själva i masten”. 

Nu tror ni nog att jag skall bli väldigt djuplodande, men 
här gäller det att vara snabb i vändningarna så att 
ingenting går överstyr. I annat fall skulle jag göra mig 
förtjänt av en duvning – vilket egentligen syftar på fartyg 
som stampar i motsjö. Så låt oss kasta loss.  

Numera har man vind i seglen även på torra land. Den som 
seglar i medvind åtnjuter god styrfart där han eller hon 
står vid rodret. 

Och den som inte har ebb i kassan har så han håller sig 
flytande. Det uttrycket syftar egentligen på ett nödställt 
fartyg. 

En försmådd friare får på båten. Det kan inte uteslutas att 
han går i däck när han blir lämnad vind för våg och 
uppmanas att lägga av. Kanske man hamnar i någons 
kölvatten eller bakvatten. Men vad gör väl det, vi sitter 
alla i samma båt, vare sig det är ett flaggskepp eller ej. 

I en förhandlingssituation är det inte alltid så att 
förväntningarna håller streck. Förhandlingarna strandar, 
och en konflikt är under uppsegling. Parterna avfyrar 
verbala bredsidor och försöker ramma varandra och 
skjuta varandras argument i sank. Det gäller ju att hala ut 
på tiden och ta loven av motparten, kanske rentav ge ett 
avgörande grundskott, under förutsättning att kusten är 
klar. 

Sedan får en medlare försöka gjuta olja på vågorna så att 
man tillsammans med honom kan rida ut stormen. Om 
det inte är helt vattentäta skott mellan parterna kan han 
troligen gå i land med uppgiften, såvida inte någon av dem 
får något helt annat i kikaren. 

Man kan också gå på en mina själv, kanske tvingas stryka 
flagg - eller göra en kovändning för att inte få skamfilat 
rykte. 

Om inte förhandlaren är en ren galjonsfigur frigör han sig 
från onödig barlast och förankrar medlarnas slutbud. 
Därefter manövrerar han sig förbi alla blindskär, så att 
han på rätt köl kan ro det hela i hamn. Annars bör han nog 
slå om på en annan bog. 

I grund och botten måste man ha viss slagsida åt dem 
man företräder, pejla stämningarna och ha dem som ledfyr, 
hur tungrott det än må kännas. Annars kanske man 
anklagas för att segla under falsk flagg, och i sådana lägen 
duger det inte att ha några lik i lasten… 

I landkrabbornas sjöspråk kan vad som helst utom fartyg gå 
av stapeln. Man kapar förtöjningarna och sätter till 
alla klutar, kanske efter att ha sjösatt en ny 
verksamhetsidé som kan vara stick i stäv mot dem som 
motsätter sig förändringar. 

Sedan gäller det att trimma organisationen, lägga om 
kursen och gå vidare för fulla segel eller för full maskin, 
med ångan på topp.  

Det gäller att inte sacka efter i konkurrensen. Annars löper 
man risk att segla i kvav, kanske rentav lida skeppsbrott 
eller haverera. Vill det sig illa hamnar man på fallrepet 
och löper risk att bli akterseglad av utvecklingen.  

Om det inte dyker upp någon räddningsplanka kanske 
man får fullborda sina dagar som ett redlöst vrak som 
vajar för vinden bland andra vinddrivna existenser. 

”Rör på spelet!” i betydelsen ”kvicka på!” syftar på 
ankarspelet ombord. Låt gå likaså. Även stå pall eller palla 
för något anspelar på spel och vinschar ombord, försedda 
med en spärrklinka som gör det möjligt att vid behov hålla 
an. Den som inte ”pallar” har kanske tacklat av, renaste 
sjöspråk det också! Tackling är detsamma som rigg och 
tågvirke. 

Numera har allt möjligt bäring på precis vad som helst. Och 
häck, som är en helt normal term för fartygets akterspegel, 
har blivit en vulgär beteckning på det mänskliga 
akterkastellet.  

Språkbruket sker ofta på lösa boliner – vilket just det 
uttrycket är ett talande exempel på. Boliner är tåg som är 
fästa vid råseglet.  

Kanske finns det tendenser till att yrkessjömännens levande 
språk sakta tynar bort. Men stopp och belägg, om det 
skulle försvinna för gott måste det åtminstone ske med 
flaggan i topp! 

Den som tafsar på en landarbetsplats får snabbt skamfilat 
rykte, men till sjöss går det för sig. Att tafsa är att lösa upp 
garnen i ett tåg och skrapa dem, så att de blir tunnare ut mot 
ändarna. Och att häckla syftar egentligen på att avskilja 
blånor från tågvirket. 

 Ytterligare ett sjöuttryck är för fulla muggar. 
Segelfartygen hade latrinkärl hängande på utsidan, som vid 
god fart genom vattnet fylldes av vågorna. Ett annat är styra 
sin kosa, att hålla den kurs som leder till fartygets 
destination. 

Därmed har vi löpt linan ut, och det är dags att lätta 
ankar. Men ta det vackert – renaste sjösvenska det också, 
med betydelsen minska takten vid halning av tåg och 
liknande. 

 Texten är en förkortad version av inledningen till boken, Havets ord, utgiven 2014 av Breakwater Publishing,  
Göteborg. Boken vill bl a skildra det rika kulturarv sjömansspråket utgör med influenser från  

främmande länder. Texten publiceras i oavkortat skick med författarens tillstånd. 
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Museisamlingarna – nyförvärv 
 
Under det gångna året har museet genom gåvor 
kunnat utöka sina sedan tidigare redan omfattande 
samlingar. Det gäller såväl nautisk litteratur som 
föremål vilka återspeglar gångna tiders sjöfart, dels 
lokalt dels i ett globalt perspektiv. På föremålssida 
har vi fått två objekt som utmärker sig utöver de 
andra. 
 
Fartygsmodell 
Vi har fått till skänks en plåtmodell från 1915 som har ett 
pansarskepp från tidigt 1900-tal som förebild. Modellen har 
en längd på cirka 1,5 meter och är försedd med en mindre 
motor för framdrivning. Fartyget har byggts av en 
Göteborgsyngling som vid modellens tillkomst endast var 
femton år gammal.  
 
Precisionsbarometer No 2607 
Rudolf Fuess, 1838-1917, studerade finmekanik i Göttingen 
mellan åren 1853-57. Efter några års praktik grundade han 
sitt företag 1865, ivrigt påhejad av militären som inte ville bli 
beroende av utländska leverantörer av precisionsinstrument. 
1859 flyttade fabriken pga kraftig expansion till stadsdelen 
Steglitz i Berlin. Då bestod tillverkningen av alla möjliga 
finmekaniska instrument för såväl forskare som militära 
brukare. 
 
Den aktuella barometern hamnade på Göteborgs 
Kontrollstation och användes som referens för kalibrering av 
fartygsbarografer och flygets höjdmätare. 
 
I 60-talets senare hälft hittade sjökapten Arne Isaksson 
barometern i en antikaffär i Haga, Göteborg. På boxen låg det 
en lapp med text som bad hugade spekulanter att ringa ett 
visst telefonnummer. Den äldre gentlemannen visade sig 
vilja vara säker på att köparen visste vad det var för 
instrument och skulle behandla det därefter. Arne talade om 
sin bakgrund som nautiker och att han var sin tids yngste 
befälhavare i svenska handelsflottan. Dessa meriter 
godkändes och Arne fick köpa barometern av en mycket nöjd 
säljare. 
 
En raritet 
Efter att Arne mönstrade av för gott i juli 2010 ärvde hans 
son Klas, tillika sjökapten, barometern. Klas var god vän med 
sin kollega Ulf Lidén, som var mångårig medlem i Båt- och 
Sjöfartsmuseet i Onsala. Dessa två herrar, sjökaptener, kom 
överens att barometern var en raritet och att den skulle 
förvaras på ett betryggande sätt för kommande generationer. 
Det mest naturliga var, naturligtvis, att barometern skulle tas 
om hand av museet i Onsala för att ställas ut till 
allmänhetens beundran. 
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Precisionsbarometer No 2607. 

Vänster och ovan: Plåtmodell från 1915  
som har ett pansarskepp från tidigt 1900-tal som 
förebild. 

 
 

Text och foto: Bert Westenberg 
 



 

 

Föredrag, våren 2015, 
Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala 

29 januari Jan Nogeus 
En världsomsegling i ord och bild. En fantastisk berättelse om 
upplevelser från Jans och Ninas segling i Stilla Havet med 
strandhugg i Japan, Aleuterna och British Columbias vildmark. 

5 februari  Rolf Simonsson  

Historikern som tar oss med på en resa genom Göteborgs 
historia från dåtid till nutid. Från fästningsstad på 1600-talet till 
köpmannastad på 1700-talet. Vidare till industristad på 1800-
talet för att under 1900-talet bli en tjänstemannastad.   

12 februari Sture Hegerfors  Göteborgska humorister. Vitsar och roliga historier. 
Missa inte detta föredrag!    

19 februari   Annette Seldén  
Prisbelönad naturfotograf och känd för sina vackra bilder.   
Annette tar oss med på en resa genom Kenya och Tanzanias 
nationalparker med ett bildspel och bilder. 

26 februari  Gillis Edman  
Ett annorlunda föredrag som inte lämnar någon oberörd.   
Sorgen är kärlekens pris – ett varsamt samtal om livets helhet. 
Kom ihåg dagen du äger. 

5 mars Lisa Nordlind 
Med motorcykel i Marocko. Lisa lever ett äventyrligt liv och 
detta är en berättelse om några av hennes äventyr. Med 
bildspel. 

12 mars  Per Persson  Välkänd göteborgshistoriker som på ett fängslande sätt 
berättar om drottning Lovisa Ulrika och 1700-talets Sverige.  

19 mars Laila & Claes-Olof Kall 

Kungsbackaparet  och långseglarna berättar och visar bilder om 
fem års segeläventyr på haven. Laila och Claes-Olof har klarat 
sig undan cykloner, träffat sjungande sjölejon på Galapagos och 
haft  storsmugglare som grannar m.m. 

26 mars  Håkan Lignell  
Göteborgs hamn med stuverierna och byggandet av Skandia-
hamnen. Håkan berättar om hamnens snabba utveckling till 
Skandinaviens största hamn. 

16 april Stig Karsegård Marinmålningar från kaptensgårdar i Onsala – ett kulturarv värt 
att bevara. 

 
Samtliga föredrag sker i Båt- och Sjöfartsmuseets 

lokaler, Hagards väg 1, Onsala. 
Start kl. 19.00. Entréavgift 60 kr inkl fika. 

 
Föreläsningar sker i samarbete med 

 
 

 


