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En kommande utställning på museet i sommar är 

resan med svenska Lloyds M/S Valencia av 

Göteborg. Färden går från Halmstad via Motril, 

Barcelona, Port St Louis till Savona i Italien i 

februari 1969.   

Foto: Stig A Nilsson - DN 
 

Fotomaterialet bygger på en 

resa som en reporter och en 

fotograf från Dagens Nyheter 
fick följa med på ombord M/S 

Valencia på traden Halmstad 

– Savona, Italien. Resan 
skildrar i bilder svensk sjöfart 

för 48 år sedan – mycket har 

förändrats sedan dess. 
 

Att Båt- och Sjöfartsmuseet 

visar denna utställning har 

extra aktualitet då befälhav-

aren var Onsalabo, Hans 
”Charlie” Carlsson. 

 

Efter avlagd realexamen 
1936 tog han anställning hos 

Transatlantic som jungman 

för att under krigsåren 
tjänstgöra i olika båtar 

utanför spärren. 

Efter kriget avlade han 

styrmans- och sjökaptens-
examina och anställdes 1948 

av svenska Lloyd. Här tjänstgjorde han som både styrman 

och befälhavare på last- och passagerarfartyg. 
 

Sedan rederiet övertagits av Broströmkoncernen var 

Hans Carlsson befälhavare i Svenska Orientlinjen  

där han tjänstgjorde fram till sin pensionering.  
Hans Carlsson  avled i Onsala i maj 1994.  

Att få "egen båt", det vill säga att bli ordinarie 

befälhavare i ett fartyg, det är slutpunkten i den normala 

karriären till sjöss. Konkurrensen om befälsposterna gör 

att vägen till detta mål ofta är lång. Den som till sist nått 
målet får räkna med att ställas inför problem som till stor 

del är av psykologisk art - att vara arbetsledare till sjöss 

är långt mera komplicerat än att 
vara det på landbacken, efter-

som arbetsplatsen samtidigt är 

de anställdas bostad. 
 

Här har Hans ”Charlie” Carlsson 
sin pojkdröm förverkligad sedan 

han som barn seglade med ett 

litet vikingaskepp i form av en 

eka på Kungsbackaån. 
 

Att vara ordinarie befälhavare är 
något helt annat än att vikariera 

som skeppare än här, än där. 

Man får en särskild känsla för 
sitt fartyg, både när det gäller 

underhållet och förhållandena 

ombord. 
 

M/S Valencia är en ”bra” båt 

framhåller manskapet, eftersom 

kapten Hans ”Charlie” Carlsson 

är bra, det vill säga kamratlig, 
demokratisk och generös. Det är 

befälhavaren - kungen ombord - 

som anger tonen. 
"Charlie" är en mycket omtyckt 

skeppare - det yngre manskapet 

ville ta semester samtidigt som han tar semester, bara 
därför att de inte ville tjänstgöra under någon annan 

skeppare - ett synnerligen gott betyg.  

 

 

KÄRT BARN HAR 

MÅNGA NAMN 

MUSEETS 

SKEPPSKLOCKOR 

KAPARE I VÅRA 

FARVATTEN 

Foto: privat ägo 

Text: Bert Westenberg 
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Hej alla medlemmar och 

sympatisörer till vårt fina museum! 

 

Vi ser tillbaka på ett händelserikt år 
med många aktiviteter på museet. Nu 

håller styrelsen på att lägga sista 

handen på vårens och sommarens 
program. 

 

Lekbåt, knopstation och informationstavla 
Vårt sedan länge omtalade och pågående projekt, med 

stipendium från Erikshjälpen och med hjälp av 

Aranäsgymnasiets elever, är snart i hamn. En lekbåt, 

knopstation och informationstavla om kaperiet.  
 

Lekbåten ”Ingela” tillverkas nu under våren på Uddevalla 

gymnasieskola. Vi snickrar också på tre sjöbodar varav 
den ena kommer att inhysa en knopstation.  I samarbete 

med kommunen tar vi fram en informationstavla om Lars 

Gathenhielm och kaperiet som kommer att stå vid 
lekbåten.    

Syftet med projektet är, som tidigare nämnts, att väcka 

intresset hos barn och ungdom för vår spännande 

lokalhistoria om sjöfarten i Onsala och speciellt kaperi-
epoken. Vi hoppas att detta är klart till Onsala Runt och 

Onsaladagen den 13 maj.  

 

 

 

Sommarutställningen 6 juni – 27 augusti 

Den 6 juni inviger vi det nybyggda skärmtaket samt årets 
sommarutställningar som i år är två stycken: ”Kaperi och 

Sjöröveri i våra farvatten” och ”En resa med M/S 

Valencia från Halmstad till Savona, Italien, 1969”.  

 
Att bygga upp utställningar är förenat med mycket arbete 

och kostnader. Vi hoppas och tror att vi med årets 

utställningar kommer att skapa intresse och locka en bred 
publik till museet i sommar.  

Även i år kommer vi att ha fri entré, men vi hoppas att 

många frivilligt vill lägga en slant i vår bössa och gärna 

köpa en god fika i vårt båtcafé.  

Om ni vet någon som vill hyra och driva caférörelsen i 
sommar så finns det möjlighet för detta. Hör i så fall av 

er snarast.    

För grupper och skolklasser har vi guidade visningar 
också utanför våra ordinarie öppettider. Läs mer på vår 

hemsida www.batmuseetonsala.se eller kontakta oss för 

bokning och information om priser. 
 

De senaste två somrarna har vi haft viskvällar på museet, 

något vi planerar att ha också i sommar. Nytt för i år är 

att det blir både vis- och allsångskvällar. Vi återkommer 
senare i vår med datum och tider.  

 

Höstens planer  
Planerna för hösten är att se över det gamla skärmtaket 

som är i behov av en omfattande renovering. 

 
Vi har årligen haft ett tjugotal föredrag som varit mycket 

välbesökta, och vi är tacksamma om vi kan få tips från våra 

medlemmar på föredragshållare. Sedan starten år 2000 har 

vi haft cirka 300 föredrag med skiftande teman på museet. 
 

Hjärtstartare på museet  

Då vi har många besökare på museet, och i händelse av ett 
olyckstillbud, har vi införskaffat en hjärtstartare till 

museet. Hjärtstartaren är självinstruerande och placerad 

väl synlig i entréhallen. 

 
Slutligen har vi en vädjan: Du som är intresserad av 

sjöfartshistoria, båtar och motorer av skilda sorter - kom 

och besök oss och se  vad vi arbetar med.  Ett levande 
och aktivt museum kräver stora arbetsinsatser.  Flera av 

oss har kommit upp i en aktningsvärd ålder och behöver 

avlastning.  
Vi har arbetsdagar under måndagar då vi börjar vid 

niotiden och håller på så länge man har möjlighet. Runt 

klockan elva bjuder museet på fika.  

Under året som gått har vi varit ganska många på 
måndagarna, både män och kvinnor i olika åldrar och 

nationaliteter, vilket har varit mycket trevligt.  

Kom gärna och prova-på en måndag!   

 

Tack till er alla som hjälpt oss med arbetsinsatser och 

tack alla sponsorer som bidragit med material av olika 

slag, verktyg, maskiner och pengar.  

 

Välkomna till föreningens årsmöte söndagen den  

26 mars kl.16 på museet! 
 

Ronny Tyrefelt 

Ordförande 

Foto: Roger Johansson, Uddevalla Gymnasieskola. 
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Galleriet, rundhuset och andra skitsaker 
Latrin, avträde, WC, dass, mugg, hemlighus, toalett eller 

bara toa. Kärt barn har många namn. Sjömannen fick 

ursprungligen sätta sig över relingen för att förrätta sitt 

tarv, hjälpt av naturens egen spolning där han seglade fram 
i bidévind. Någon bekvämlighetsinrättning var det 

knappast, men snacka om vattenklosett! 

Ämnet bör tas på stort allvar. Årligen arrangerar 
företrädare för Singaporebaserade WTO (World Trade 

Organization) Världstoalettdagen, troligen sittande 

påklädda på helt vanliga konferensstolar.  

 
Bland medlemsorganisationerna återfinns Restroom 

Association of Singapore och Japan Toilet Association. 

Japanska toalettstolar är tekniska underverk. Man trycker 
på måfå på märkta knappar till höger och vänster. En av 

dem leder till att varmluft strömmar upp, en annan till att 

en vattenstråle spolar vitala delar av akterkastellet. 
Ytterligare en knapp leder till att vattenstrålen får en något 

förligare riktning, gissningsvis avsedd för mänsklighetens 

bättre hälft. En annan knapp leder till att Für Elise 

strömmar fram ur en högtalare. Orsaken lär vara den 
skamsenhet som vissa kroppsljud kan vålla. Hokus pokus 

- en samtidig trudelutt gör susen! 

 
Historiskt representerar 

Japan och Singapore den 

ena av världens två 

toalettkulturer, "de som 
sitter på huk" (över ett 

hål i golvet eller 

marken). Den har i 

huvudsak omfattat Afrika, Asien och de delar av sydöstra 

Europa som ingick i Ottomanska riket.  

Den andra toalettkulturen, den vi i väst tillhör, är "de 

sittande". Sittkulturen omfattar Europa och de världsdelar 
som i stor utsträckning har tagits över av europeiska 

invandrare; Nord- och Sydamerika samt Australien och 

Nya Zeeland. Antagligen var vi också "hukande" i en 
avlägsen forntid men blev "sittande" för att vara mindre 

utsatta vid smygattacker. 

Åtgärden därefter delar också mänskligheten i två delar; 

de som tvättar sig och de som torkar sig. De förra är 
beroende av tillgång till vatten. Endast uppemot en 

tredjedel lär använda toalettpapper. Övriga lever efter 

devisen "man tager vad man haver"; exempelvis löv, 
träflis eller ökensand. I vissa kulturer bör vänster hand 

aldrig finnas uppe på matbordet. Orsaken är att den 

används vid åtgärden och därmed blivit permanent oren. 
Ombord ser nog dagens toalettstolar likadana ut, vare sig 

de tillhör en befäls- eller en manskapshytt. Förr fanns 

officerarnas avträden i galleriet (the gallery), en rikt 

ornamenterad utbyggnad på låringen eller längst akterut. 
Manskapet hade däremot sina avträden i de rundhus som 

fanns på vardera bogen. 

Den som hade till uppgift att göra ren latrinerna ombord 
kallades skämtsamt captain of the heads. En och annan 

förälder har nog känt stolthet över sin nyligen utmönstrade 

son, som snabbt hade avancerat till en så uppenbart 

betydande befattning 
 
Text: Torbjörn Dalnäs. Materialet tidigare publicerat i boken Havets 
ord. ISBN 978-91-86687-29-8, Breakwater Publishing. Återges i 
Museiloggen 2017 med tillstånd av författaren. 

 

Panamalimpa 
Sjökapten Anders Johansson, styrelseledamot i Båt- och Sjöfartsmuseet berättar 

hur uttrycket Panamalimpa kom till.  
Då Johnsson Lines 

fartyg passerade 

Panamakanalen, 

medföljde folk från 
land som kopplade 

loken i slussarna. 

Denna personal var 
på den tiden med 

ombord på hela 

kanalpassagen som 
varade i ca åtta 

timmar.  

Mellan slussarna 

bodde de under ett 
så kallat lucksegel, 

och utspisades alltid 

med köttfärslimpa. 
Därav namnet 

Panamalimpa. Text: Anders Johansson 

 

Redaktionen  

marie.cervin@parvel.nu 
gunnar.dahlgren@telia.com  
bert.westenberg@bredband.net E-post bokning: bokning@batmuseetonsala.se 

Hagardsväg 1,  439 31 Onsala 
Telefon: 0300 - 647 60 
 
Hemsida: 
www.batmuseetonsala.se 
 
E-post: info@batmuseetonsala.se 
 
E-post bokning: 
bokning@batmuseetonsala.se 
 
 

Medlemsavgift för 2017  
   
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 
www.batmuseetonsala.se, får ni vårt 
elektroniska nyhetsbrev med 
information om aktuella händelser, 
föredrag och utställningar. Om ni 
har ändrat er e-postadress under de 
senaste två åren, vänligen sänd in 
den nya e-postadressen till oss.  

 

marie.cervin@parvel.nu 
gunnar.dahlgren@telia.com 
bert.westenberg@bredband.net 
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Hänt sedan sist 
Under det gångna året har mycket hänt på museet. Under många år har några av våra fritidsbåtar stått oskyddade för 

väder och vind och följaktligen tagit skada av detta. Efter en genomgripande renovering, 2014, av J22:an,  Agneta, och 

J18, Fridfararen, beslöts att ett skyddande tak skulle byggas för att säkra båtarnas framtid. Under planeringsfasen 

utökades samlingarna med en J10:a, Lotta, och en GKSS-eka,  nr 74. 

Efter många turer hos myndigheterna undertecknades alla nödvändiga tillstånd och vi kunde gripa oss an 

förverkligandet av en "dröm" - skärmtaket. 
 

Med hjälp av storartad sponsring från bl. a. Derome och P-O Cristensons förmedling av en arbetsstyrka bestående av 

hängivna, skickliga, hantverkare under Roy Svenssons sakkunniga ledning lyckades vi några månader senare få se 
drömmen bli verklighet. De fyra båtarna kunde flyttas in under ett skyddande tak. Återstår nu att täcka taket med 

tegelpannor och som pricken över i ta fram skyltar med informativ text om båtarnas historia. 

 

Nästa projekt blir att ta itu med det gamla skärmtaket, söder om museet, som är i stort behov av renovering. En gallring 
av de fritidsbåtar som exponeras där har genomförts under året. Två av ekorna har renoverats och vi avser  nu att ta oss 

an de övriga båtarna så att de får en musealt värdig presentation.  

 

 

Är du som medlem intresserad av att under sakkunnig ledning och trevlig samvaro hjälpa till med arbetet att 

återge båtarna något av deras forna glans, är du välkommen till våra arbetsdagar.  

  

Foto: Bert Westenberg 

Foto: Ulla Svanvik Foto: Ulla Svanvik 

 

Foto: Ulla Svanvik 
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I båthallen kan numera ytterligare ett 

nyförvärv uppvisas - en motoriserad 

bohusjulle, Vivan, med rigg och komplett 

segeluppsättning.  
Båten som donerats till museet av Lennart 

Carle, Onsala, har tidigare haft bland annat 

Kungsbackafjorden som hemmamiljö. Den 
utgör nu ett värdefullt komplement till de 

båtar vi exponerar på museet och som 

representerar de flytetyg som varit en 
vanlig syn utefter kusten. 

I samband med nyförvärvet har en behövlig 

gallring genomförts i hallen och avsikten är 
att under innevarande år förnya 

utställningen av fiskeredskap och båt-

motorer med informativa texter och 
fotografier. 
 

 

 
 

Efter många och långa diskussioner har museet avyttrat den Petterssonbåt, Dagmar, vi fått som donation av Kollavarvets 

tidigare ägare. Museets ambitioner var stora och båten skulle återfå sin ursprungliga glans. Det visade sig emellertid 
vara mera arbete än förväntat. Till slut fattade styrelsen det svåra beslutet att avyttra donationen med förhoppningen om 

att någon kunnig person skulle vilja rusta upp Dagmar. Båten såldes för en symbolisk summa till en båtbyggare på 

Tjörn. Mats Stefanson, Mats Snickare AB, Tjörn, kunde efter en enorm arbetsinsats som påbörjades den 15 augusti 
2015, uppvisa Dagmar på 2016-års båtmässa i Göteborg.  

Båten har kunnat dateras till 1929, byggd av Bröderna Larsson i Kristinehamn, är idag i det närmaste som i nyskick. 

 

Mellan den 15 och 16 juli i år kommer Dagmar att visas upp i sitt rätta element i Skärhamn på Västkustens Träbåts-
förenings träbåtsfestival. 

Många kanske frågar sig varför inte museet tog sig an uppgiften. Den krassa verkligheten visade att vi aldrig hade mäktat 

med detta projekt utöver de arbetsuppgifter vi redan har inom styrelsen och svårigheten att engagera frivilliga. 
Petterssonbåten Dagmar har nu fått en renässans och en värdig ålderdom och kan beskådas till glädje för många 

entusiaster av äldre fritidsbåtar. Må välgång och lycka följa henne på hennes färder i det element hon var byggd för att 

röra sig i! 
 

 
 

 
 

Text: Bert Westenberg 

Foto: Bert Westenberg 

 Dagmar före renoveringen. Foto: privat ägo.  Lady in red 2, f d Dagmar, efter renoveringen. Foto: privat ägo. 
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Skeppsklockor  
 

På Båt- och Sjöfartsmuseet finns två skeppsklockor. En av klockorna hänger på utsidan till vänster om entrén och har 

ursprungligen suttit på backen på M/T Brita Onstad. Fartyget levererades i juni 1952 till Rederi AB Monacus med 
hemort Kungsbacka. Den andra något mindre skeppsklockan finns i skeppshallen i anslutning till galleriets framkant. 

Den hade sin plats ombord på M/S Arabian Queen som levererades 1947 till Rederi AB Kungsoil, Kungsbacka. Båda 

dessa rederier ingick i Onstad-rederierna med säte i Kungsbacka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeppsklockans själsliv 

Ostindiefararen Drottningen af Swerige kom inte långt. 
Hon strandade vid Shetlandsöarna på utresan 1745, 

utanför huvudorten Lerwick. Svenska besättningen 

bärgades, och som tack skänkte de sin skeppsklocka till 

den lokala församlingen.  
 

Så småningom ersattes den av en riktig kyrkklocka, men 

den gamla svenska skeppsklockan hänger fortfarande i en 
tornhuv nära hamnen. 

En annan skeppsklocka pryder gården till danska 

Sømandskirken i Singapore. Den är från svenska Bele, 
som gick ner sig i isen utanför Grönlands västkust 1912. 

Just då råkade kung Christian X befinna sig i farvattnen 

ombord i S/S Island som beordrades till haveriplatsen för 

att rädda svenskarna. Som tack fick han skeppsklockan, 
som ett halvsekel senare hamnade på Sømandskirken i 

Yokohama, och därefter således i Singapore.  

 
Världens mest prominenta skeppsklocka är nog den från 

Lutine; ett franskt fregattskepp som hade erövrats av 

britterna. 1799 gick hon på en sandbank vid Terschelling 

och sjönk med enorma rikedomar ombord. Lasten lär än i 
dag ligga förborgad i sandbottnen, men skeppsklockan 

bärgades och hamnade 1857 i en minitempelliknande 

omgivning i stora hallen på Lloyd´s i London. På den 
klämtar man varje gång ett fartyg konstaterats ha förlist, 

och även för att markera andra dramatiska händelser. 

M/T Brita Onstads skeppsklocka M/S Arabian Queens skeppsklocka 

Text och foto: Bert Westenberg 

Skeppsklockan från Lutine 
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Ombord är skeppsklockan i en klass för sig. Det är nog 

endast ankaret som kommer i närheten av klockans 
symboliska laddning. Den tillmäts magiska egenskaper, 

om att slå av sig själv i dramatiska stunder - även om 

kläppen skulle råka vara fastsurrad. 

Just det sägs exempelvis ske när ett fartyg håller på att 
sjunka. Skeppsklockan härbärgerar nämligen fartygets 

själ. S/S Montmagny sökte efter kroppar från just förlista 

Titanic utanför Newfoundland den där vårdagen 1912. När 
hon befann sig på själva haveriplatsen började hennes 

egen skeppsklocka slå av sig själv! 

 
Klockan var från början ett slaginstrument. Förr fanns inte 

ordets moderna, nära nog totala koppling till tidmätning. I 

stället handlade det om ljud för att varna eller väcka 

uppmärksamhet. Latinets clocca, som oftast syftade på 
kyrkklockor, är ett keltiskt låneord med samma 

ursprungliga betydelse som bell på engelska. Och bell är 

ljudhärmande, likaväl som det närbesläktade svenska 
böla. Kreaturens bölande gav namn åt den tingest de bar 

om halsen, så att man kunde höra var de befann sig. 

Bjällran, det vill säga the bell.  
 

Om äldre sjömän visste att fartygets heligaste föremål 

egentligen var en förädlad form av "bjällerklang-klockan" 

skulle det bli annat ljud i skällan! 
Numera brukar det finnas två skeppsklockor ombord; den 

reglementsenliga men rätt bortglömda och ofta ärgade 

eller övermålade "huvudklockan" framme på backen och 
den väl polerade "reservklockan" på bryggvingen. 

I Skeppargillets hus i Lübeck hänger en skeppsklocka. 

Den antas ha tillhört ett hansaskepp kring 1400, då man 

systematiskt lär ha börjat placera klockor ombord i 
fartygen. Lübeckklockan tros därmed vara världens äldsta 

bevarade skeppsklocka. 

På en inventarielista från 1485 nämns det äldsta kända 
skeppet med skeppsklocka; engelska Grace Dieu, "Gud 

vare lov". Både i land och till sjöss ansågs klockan kunna 

skingra stormmoln och fördriva onda makter. Klangen 
symboliserar något paradisiskt, Guds röst på jorden. 

Klockan har fött oräkneliga talesätt. Ett är to have bats in 

the belfry, "att ha fladdermöss i klocktornet” (det vill säga 

"tomtar på loftet"). 
 

I land har metallklockor använts sedan bronsåldern, några 

årtusenden f.Kr. Bronset, en legering av ungefär fyra 
femtedelar koppar och en femtedel tenn, står sig än i dag 

som material till de mest klangrika och hållbara 

skeppsklockorna. 
Världens största klocka, 293 ton tung, lär gjutits i Burma 

1484. 1608 lät en portugisisk plundrare föra ombord den 

på en pråm, som sjönk vid floderna Yangons och Bagos 

sammanflöde. Där vilar den fortfarande. Den drygt 90 ton 
tunga Mingunklockan i ett buddhistiskt tempel norr om 

Mandalay bör vara världens största klocka som är i bruk. 

Oavsett storlek saknar de asiatisk klockorna kläpp; 
klangen skapas med slag utifrån. 

 

Antagligen uppfanns klockorna just i Kina, där de så 

småningom kom att reglera dygnets rutiner i 
buddhistklostren. Det spred sig senare till kristna kloster; 

kanske med återvändande nestorianskt kristna missionärer 

längs Sidenvägen. På den vägen är det; kyrkans bruk av 
det ihåliga, päronformade klanginstrumentet för 

varningsändamål och kallelse till dygnsrutiner som bön 

och måltider spred sig till fartygen. 
 

Sjömansengelskans strike the bell är detsamma som 

sjömanssvenskans "slå glas". Det vill säga att slå på 

skeppsklockan varje gång den fina sanden i timglaset 
markerade att en halvtimma var tillända. Dygnet indelades 

i sex fyratimmarsvakter. Varje halvtimma slogs det glas: 

0030 ding, 0100 dingding, 0130 dingding ding och så 
vidare till de fyra dubbelslagen vid vaktens slut klockan 

0400. Samma procedur upprepades under de övriga 

vakterna.  
Vakten 1600-2000 delades i två hälfter; första och andra 

plattvakten. Ändå slogs ett till åtta glas, som om vakten 

vore en helhet. Men år 1797 planerade en grupp sjömän 

myteri ombord på ett brittiskt fartyg. Det skulle inledas när 
sju glas slogs, det vill säga klockan 1930. Det var signalen. 

Myteriet avstyrdes, och Amiralitetet beslutade att sju glas 

aldrig mer fick slås under andra plattvakten. I stället slog 
man ett till fyra under den första och på nytt ett till fyra 

under den andra. 

Vid tolvslaget på nyårsafton var det kutym att slå sexton 

glas; åtta av den äldste och åtta av den yngste ombord, 
oavsett befattning. 

Om någon vid vaktens slut råkade slå nio glas eller eljest 

råkade slå på skeppsklockan av misstag, ansågs det vara 
mycket oturligt och något som måste rättas till. 

 

Sweating the glass kallades metoden att skaka timglaset 
för att påskynda sandflödet och därmed tidigarelägga de 

slag på skeppsklockan som markerade att vakten var slut. 

Senare tog metoden flogging the clock över, det vill säga 

att diskret flytta fram skeppsurets visare. I likhet med 
warming the bell betyder det numera att man blir färdig 

med något före utsatt tid. 

Många oerfarna sjömän har fått betala dyrt för frestelsen 
att slå på den lilla skeppsklocka som brukar hänga över 

bardisken på sjömanssjapp i exotiska hamnar, ovetande 

om att det är signalen för att man bjuder hela laget runt! 
 

Text: Torbjörn Dalnäs. Materialet tidigare publicerat i boken Havets 

ord. ISBN 978-91-86687-29-8, Breakwater Publishing.  

Återges i Museiloggen 2017 med tillstånd av författaren.  
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Barnutställningen ”Skagerraks Kapare med rätt att 

plundra” hemmahörande i Havets Hus, Lysekil, 

kommer till Båt- och Sjöfartsmuseet och visas på årets 

sommarutställning mellan 6 juni – 27 augusti.  

På 1700-talet hade kaparna sin storhetstid och det fanns 

lagliga kapare och kriminella kapare, sjörövare.  
Detta är inga rövarhistorier, det är på riktigt och det är bara 

lite drygt 200 år sedan kaparna härjade utanför den 

svenska västkusten. En mängd nationer sysslade med och 
drabbades av dessa bataljer, fräckheter, hjältedåd och 

tragiska öden. Sverige var inget undantag.  

Besättning till kaparskeppen värvades främst från 
trakterna kring Göteborg, Onsala och Marstrand.  

Livet som sjöman var hårt och trångbott. Till stor del var 

det hårt väder och sjukdomar som tog de flesta 
sjömännens liv och få av dem var simkunniga. 

 

Kaparnas fartyg var ofta mindre och smidigare än de 
större fartyg de skulle attackera. Typiska kaparskepp 

kunde vara allt från mindre enmastade slupar och galejor 

till lite större tvåmastade skonerter och galeaser. Men 

även tremastade fartyg som fregatter, bestyckade med 
upp till 40 kanoner, förekom i kaparattackerna. 

 

Från våra trakter i Onsala kom den mest kände av alla 
kapare, nämligen Lars Gathenhielm - Lasse i Gatan - i 

folkmun. (1689-1718).  

Vetskapen om att både Lars och hans hustru Ingela 
Gathenhielm ligger begravda i marmorsarkofagerna i 

Onsala kyrka, ett stenkast från museet, gör att man 

känner historiens vingslag inpå kroppen.  

Välkommen till en spännande utställning för barn och 

lekfulla vuxna i sommar! 

Här kan du känna, uppleva och fördjupa dig i kaparnas 
öden och lära dig skillnaden mellan kapare, pirater och 

sjörövare.   

 

Skagerraks kapare ingår i det gränsöverskridande Interregprojektet Business to Heritage, B2H, ett samarbete mellan 

Lysekils kommun och Isegran/Fredrikstad kommun i Norge. Syftet är att skapa mötesplatser för upplevelser där vår 

gemensamma nordiska, havsburna kulturhistoria lyfts fram. Läs gärna mer på: www.skagerrakskapare.se 

www.lysekil.se/urbanplatsinnovation: Urban Platsinnovation samverkan för attraktivare centralorter 

 

 

Illustration: Tommy Gustafsson 

Kaperi och sjöröveri i våra farvatten 

Text:  Marie Cervin 
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