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Båtmuseet kommer under 2012 att lägga in information och marknadsföring 

om museet på sajten Go to Sweden, som är en webbdistributör för besökande 

och besöksnäringen.  Det ses också på möjligheterna att vara med på Region 

Hallands projekt ”Kattegattleden”.  Läs mer om detta och andra aktiviteter på 

vår hemsida under våren!  
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SKONERTEN EMANUEL 

SEGLAR VIDARE 
KAPTENSGÅRDEN  

APELRÖD 

SKÄRGÅRDSSEGLAREN 

LACKAWANNA 

Bert Westenberg har katalogiserat Båt- och Sjöfartsmuseets över 500 böcker 

inom marin- och sjöfartsnäringen. Museet kommer under vintern att öppna sitt 

bibliotek för lässtunder i vår nya läshörna på andra våningen. Alla är välkomna 

att komma in och ta del av dessa boksamlingar. Öppettider kommer att 

meddelas på vår hemsida. www.sjofartsmuseetonsala.se 
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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.  

STARAGÅRDENS  
HISTORIA 

MINNEN FRÅN ANDRA 
VÄRLDSKRIGET I ONSALA 

AKTIVITETER  
PÅ MUSEET 

N 

Foto: Lars Jenssen 

Foto: Gunnar Dahlgren 

Text: Bert Westenberg 
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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 
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Ett levande båt- och sjöfartsmuseum 

 
Under det gångna året har museets samlingar utökats med diverse föremål, bl a en långedragsjulle, J10:an - Lotta. Även 

museets bibliotek har berikats med ett flertal intressanta publikationer som förutom fartygstyper även skildrar 

rederihistoria, långfärdsseglingar men också lokal sjöfartshistoria. Breakwater Publishing AB har donerat ett flertal 

böcker om sjöfart bl a färjetrafiken. Genom Violet Bouvin har museet kommit över ett antal intressanta fotografier och 

några nedtecknade intervjuer med intressanta onsalabor. 

 
En av museets större tändkulemotorer, en Seffle S 18 

FV, har fått en ny motorbädd och kompletterats med 

sin ursprungliga propelleraxel med reverserbar 

propeller. Vi avser att under det kommande året 

iordningställa motorn och förhoppningsvis kunna köra 

den inför publik ett antal gånger.  

 
Med motornummer 9940 har motorn nu kunnat 

tidsbestämmas till 1960, se Tändkulemotor registret. 

Några tekniska data: 20 BHP (break horsepower), 650 

varv/minut, tillverkad av AB Seffle Motorverkstad, 

Bröd. Bruce, Seffle.  
 

 
I syfte att göra museets intressanta samlingar tillgängliga på nätet avser vi att under 2016 börja katalogisera föremålen 

och lägga in uppgifterna kompletterade med fotografier i en databas, Sofie 8 Bas. För att uppnå en acceptabel 

inmatningshastighet behöver vi intresserade medhjälpare. Under sakkunnig ledning hjälps vi åt att under några timmar i 

månaden accedera, katalogisera, föremålen. Tillsammans beskriver vi och matar in uppgifterna om objekten.  Detta är 

ett bra tillfälle att lär känna samlingarna och få en fördjupad kunskap om föremålens funktion och användning.  Förutom 

kunskapsinhämtning lär vi känna varandra och får förhoppningsvis på så sätt en starkare känsla för vårt museum. 

                
 
 
 
 
   

             
 

 

LÅNGEDRAGSJULLEN 
 LOTTA 

SJÖMANSHUNDARNA  

FRÅN STAFFORDSHIRE 
TIDKULAN HISSAS VARJE 

DAG KL. 12.56 

Sextant 
Pinnkompass 

Navigationshjälpmedel 

Text och foto: Bert Westenberg 
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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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Båt - och Sjöfartsmuseet hedrar 300-års minnet av en av ortens mer namnkunniga personer -Lars Gathenhielm med årets sommarutställning.Lars kom att bli ett begrepp för såväl de på orten boende som för sjöfolk i farvattnen längs Västkusten. Många är de sjöfarare som fått stifta bekantskap med Lars Gathes, senare Gathenhielms, kaperiverksamhet.Museet avser att i text och bild belysa kaperiets verksamhet som blommade upp i början av 1700-talet med tyngdpunkt på Lars och Ingela Gathenhielms bedrifter. 
Ett försök till en tillbakablick på den så framgångsrika kaperiverksamheten för både Gathenhielm och den svenska staten.Denna lukrativa ”affärsverksamhet” bedrevs på ett mycket förtjänstfullt sätt från hans fartyg utmed den halländska kusten och angränsande vatten.

Kaperi har i dagens värld en dålig klang men under 1700-talet bedrevs 

denna verksamhet genom att ett kungligt kaparbrev utfärdades som berättigade skeppare att uppbringa fartyg från fiendeländer och beslagta såväl fartyg som last.Via en så kallad prisdomstol, enamiralitetsrätt, delades därefter fartyg och last mellan parterna. 

För Västkusten var det amiralitetsrätten i Göteborg som dömde i varje enskilt mål.

Kanonen från kapar-fregatten Greve Mörner.Fregatten gick på grund vid Rya Nabbe, Göta Älvs mynning, Göteborg. Fartyget var byggt i Frankrike, troligen 1717, bestyckat med 36 kanoner och inköptes samma år av Lars Gathenhielm. 
Vid förlisningen ägdes det av hans dödsbo.
Vraket av Greve Mörnerupptäcktes vid muddrings-arbeten i Göteborgs hamn 1923. Bärgningen av blandannat tre järnkanoner finansierades av skepps-redaren Dan Broström. En av dessa kanoner finnsnumera utställd på museet i båthallen. Kanonen är deponerad av

Sjöfartsmuseet i Göteborg.

SOMMARUTSTÄLLNING 6 JUNI – 9 SEPTEMBER 
GATHENHIELMS 

SLÄKT
CONTAINERN – EN”BURK” PÅ HAVET

GREVE MÖRNER i brand på Älvsborgsfjorden 26 septem-ber år 1719. Kaparfregatten Grefwe Mörner i brand påÄlfsborgsfjorden efter det den tagits av Tordenskiold i Nya Varvets hamn samt utbogserats. Då motvind stötte till och Tordenskiold förföljdes av svenskarna stacks den i brand. Rekonstruktion av branden efter Tordenskiolds rapport över händelsen.
Oljemålning av Jens Christian Andresen. Sjöfartsmuseet Akvariet. 

Text: Bert Westenberg 

Lars Gathenhielm30 november 1689 – 25 april 1718
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Årets sommarutställning är 
sammanställd av Jan Olsson och 
invigs den 6 juni på Båt- och 
Sjöfartsmuseet i Onsala.  Utställningen vill ge en inblick i 

den gamla lotsplatsen på Mönster 
och livet där. Bilden visar lotsuppassningshuset som 1880 

flyttades från Karlskrona till 
Mönster och är det enda som idag 
återstår i ursprungligt skick av 
lotsplatsen. 

Text och foto: Jan Olsson 

MMuusseeiillooggggeenn  
LOTSUTKIKEN PÅ MÖNSTER 
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Hej medlemmar 
och sympatisörer 
till museet!
Först vill jag nämna 
att saknaden av fysiska 
möten på museet är stort! 
Eftersom museet fyllde 20 

år 2020 så hade vi stora planer att fira detta med 
ett ordentligt jubileum, men tyvärr satte pandemin 
stopp för detta. Istället fyller vi detta nummer med 
extra många sidor över olika händelser i museets 
tjugoåriga historia i ord och bild. Vi hoppas att 
detta ger en bra återblick av allt som hänt och hur 
museet har utvecklats under dessa år.
Nu tror vi dock att tiderna blir ljusare igen och 
med det så blir det en uppstart av aktiviteter under 
sommaren som kommer. Årets sommarutställning 
med temat ”Navigation genom tiderna” hoppas vi 
kunna inviga den 6 juni på nationaldagen. 
Maritima Dagen går av stapeln söndagen den 4 
september. Då hoppas vi att alla medlemmar och 
vänner av museet kommer och hälsar på oss. Vi 
kan utlova att det blir något för alla åldrar!
Vi hoppas att höstens föredrag kan starta upp 
igen på torsdagskvällar från oktober. Håll utkik 
efter sommaren, då hoppas vi kunna presentera alla 
intressanta föredrag igen i vår föredragskalender.

Nu under vintern händer det spännande saker 
på museets ovanvåning med omdisponering av 
lokalen. Bland annat så kommer modeller och 
föremål visas som vi fått av Kofferdi-kaptenerna 
och Kap Hornklubben. I möteslokalen på första 
våningen har vi en nyhet, där pryds nu den ena 
kortsidan av en tusenårig stockbåt, skänkt av 
Kungsbacka Hembygdsgille.
Det är i år hög tid att byta ut vår handikaphiss och 
en ny utvändig hiss kommer på plats under våren 
så ånyo alla besökare har möjlighet att besöka 
utställningarna på övervåningen.
Ett vaktombyte äger rum nu vid årsmötet den 
21 mars. Ordföranden såväl som marknads-
ansvarig med flera lämnar nu styrelsen efter 
många välförtjänta år på museet. Själv kom jag in 
som ordförande vid årsmötet 2007. Av åldersskäl 
lämnar jag nu styrelsen och tackar för synnerligen 
trevliga år med många goda skratt och spännande 
episoder och skrönor på museet.
Stort tack till alla styrelsemedlemmar som verkat 
på museet under mina år!
Ett särskilt tack till alla i ”Måndagsgruppen” som 
under åren har gjort en stor och viktig arbetsinsats 
för museet.
Bästa hälsningar sänder jag till er alla!

Ronny Tyrefelt

Välkommen Ulf Persson, ny 
ordförande på Båtmuseet! 
Från och med 21 mars är det Ulf Persson som tar 
över ordförandeklubban på Båtmuseet. 

Ulf är invandrad till Fjärås från Wallanderland /
Ystad) 1970 men bor numera i Bröndome, Vallda 
Från början hade Ulf tänkt stanna ett år men norra 
Halland fångade hans hjärta och familjen bosatte 
sig här för gott. 

Yrkesmässigt så har Ulf jobbat som chef på Rossared 
fram till politiken blev en heltidssysselsättning 
fram till 2020. Därefter startades ett företag som 
sysslar med byggfrågor. 

REDAKTIONEN

Jerker Svanvik fam.svanvik@gmail.com 
Gunnar Dahlgren gunnar.dahlgren@telia.com

Adress: Hagards väg 1, 439 31 Onsala
Telefon: 0300-647 60
Hemsida: www.batmuseetonsala.se
E-post: info@batmuseetonsala.se
Produktion: Båt- & Sjöfartsmuseet i Onsala
Ansvarig utgivare: Ulf Persson
Tryck: Eriksson & Eriksson AB

Välkommen som  
medlem i Båtmuseet! 
MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021:  
150 kr/enskild och 200 kr/familj.  
BANKGIRO: 5081-3880  
Vänligen uppge namn, adress och  
e-post vid inbetalningen.  

Har du inte fått något nyhetsbrev eller mejl 
från oss under 2020? Då kan det bero på att 
vi inte har din senaste e-postadress. Sänd i 
så fall en rad till:  info@batmuseetonsala.se 

Vi är mycket tacksamma om vi kan spara 
miljö och pengar genom att mejla över 
information.  

Hyr stora lokalen i museet!
Stora lokalen på museet går att hyra i samband 
med vissa aktiviteter. Till exempel efter dop, 
i samband med minnesstunder/begravningar, 
företags- och föreningssammanträden, 
konstutställningar, marknader och föreläsningar är 
några exempel. 

Då lokalen innehåller ömtåliga föremål, kan vi 
tyvärr inte hyra ut den i samband med fester av olika 
slag (födelsedagar, bröllop, skolavslutningar etc). 

Lokalen är handikappanpassad och utrustad 
med hörselslinga och rullstolslift. Rökning och 
förtäring av spritdrycker är inte tillåtet på museet.

1/2-dag (09 -16 eller 16.30 – 23) ............ 1.000 kr

1 dag ............................................. 1.500 kr

2 dagar .......................................... 2.000 kr

3 dagar .......................................... 3.000 kr

Priserna inkluderar ev. förberedelsetid dagen före 
hyresdagen,förutsatt att lokalen är ledig. Uthyrningsansvarig 
träffar överenskommelse med hyresgäst då förberedelsetid 
önskas tidigare än kl.15.00 dagen innan hyresdag.

Önskar hyresgästen köpa städning av museet debiteras en 
avgift av 1 100 kronor. Om hyresgästen utför egen städning 
som avviker från normal standard debiteras hyresgästen 
1 100 kronor (museet avgör begreppet normal standard). 
Smärre avvikelser från taxor och avgifter ankommer på 
uthyrningsansvarig att avgöra.
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Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala 20 år.
Nu har det gått tjugo år sedan invigningen av vårt museum. Under dessa år har museet utvecklats till ett 
känt besöksmål för såväl Onsala som göteborgsregionen. En tillbakablick av olika händelser som påverkat 
museets utveckling under de gångna åren kan därför vara av intresse för såväl museets medlemmar som 
sponsorer och allmänhet.
Vid Onsala hembygdsgilles gillesråd den 8 maj 1996 förelåg en skrivelse med förslag om uppförande av 
ett museum för Onsalas sjöfartshistoria. En kommitté tillsattes för att utreda såväl huvudmannaskap , som 
placering av museet. De fortsatta samråden under 1997 ledde slutligen till beslut att ett museum borde 
uppföras och placeras i nära anslutning till vagnsmuseet vid kyrkan, samt att en särskild förening bildas. Den 
10 juni 1998 bildades föreningen Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala.
På ett tidigt stadium erbjöds ett välbevarat magasin i Kungsäter, Varbergs kommun. Genom en betydande 
insats från den nybildade föreningens styrelse nedmonterades magasinsbyggnaden och forslades till Onsala. 
Med benäget bistånd från ”Hallandsmodellen” (ett arbetsmarknadsprojekt med Hallands kommunerna, 
länsarbetsnämnd och länsmuseet som huvudmän), restes stommen och täcktes in. Byggnaden färdigställdes 
senare av medlemmarna och invigdes den 10 juni 2000.
Under de snart 20 år som förflutit sedan invigningen av museet följer nedan en kort resumé över viktiga 
händelser under tidsperioden.

Större projekt och aktiviteter 2000 - 2020.
Händelser ur medlemsbladet år 2000.
Vid invigningen hade föreningen 360 familje- och 100 
enskilda medlemmar. Avtal om mark och arrendefrågor 
har slutförts. En permanentutställning av fotouniformer 
och navigationsinstrument har byggts upp i övervåningen. 
Registrering av alla föremål, tavlor, böcker m.m har påbörjats. 
Den löpande verksamheten på museet har organiserats upp i 
ansvarsområden.
Händelser ur medlemsbladet år 2001.
En insamling av pengar till en handikapphiss påbörjades. Ett 
bibliotek med maritim litteratur och sjökort har påbörjats. 
Andra våningen med alla utställningsföremål har färdigställts. 
Styrelsen beslutade om ett öppethållande sommartid under 
onsdagar lördagar/söndagar. Entreávgift 20:-
Beslutades att starta upp viss verksamhet med föredrag under 
verksamhetsåret. Betalande medlemmar var vid årets utgång 
404 familj- och 112 enskilda.
Händelser ur medlemsbladet år 2002.
All tomtmark är nu förvärvatd och fastigheten har registrerats 
med beteckningen Onsala 1:17.Handikapphissen är installerad. 
Ett skärmtak som skydd för föreningens båtar har byggts. 10 
föredrag har hållits under året. Styrelsen har startat upp med 
uthyrning av samlingssalen till bl.a konstutställningar. Antal 
medlemmar: 340 familj-och 135 enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2003.
Göteborgs Sjöfartsmuseum har deponerat en kanon från 
kaparfregatten ”Greve Mörner”. En gammal fiskejolle har 
skänkts. Sedan starten anordnar museet en julmarknad. 13 
föredrag har hållits under året. Antal medlemmar: 307 familj-
och 146 enskilda.

Händelser ur museiloggen år 2004.
En vippfyr har tillverkats och placerats i rondellen vid kyrkan. 
En ny aktivitet, Museets Dag invigdes under våren. 11 föredrag 
hölls under året. En konsthantverksmarknad arrangerades i 
december. 2 skyltar med föreningens logga i trä har satts upp 
på byggnadens ytterväggar. Antal medlemmar: 315 familj-och 
135 enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2005.
Ett skifte på ordförandeposten ägde rum. Sven Sandström 
avgick och Jan Kanflo tog över ordförandeskapet. Museet firade 
5 år med olika arrangemang. Föreningens första hedersmedlem 
blev Stig Karsegård. Under året har museet haft besök av ca 
2500 personer. 10 föredrag hölls. Antal medlemmar: 296 familj-
och 126 enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2006.
Föreningens första större sommarutställning med ”Svenska 
pirater och kapare”, inlånad från Ggbs Sjöfartsmuseum, 
premiärvisades. Två andra större aktiviteter under året var 
Museets Dag och Kulturhusens Dag. 21 föredrag hölls. En 
förrådsbyggnad om ca 10 kvm har tillkommit. Sven Sandström 
blev ny hedersmedlem. Antal medlemmar: 284 familj-och 142 
enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2007.
Årets sommarutställning ”Bondeseglationen” och tiden kring 
Lars Gathenhielm, inköpt av Varbergs Museum visades. Ett 
skifte på ordförandeposten ägde rum. Jan Kanflo avgick och 
Ronny Tyrefelt tog över ordförandeskapet. Museet fick en 
uppsättning pärmar med förteckning över alla gårdar i Onsala. 
20 föredrag hölls. Antal medlemmar: 244 familj-och 136 
enskilda.

Händelser ur museiloggen år 2008.
Årets sommarutställning ”Emigrationen från Onsala” och 
”Sjökortsutställning” visades. En utställning om Gottskärs 
hamns historia ägde rum i samverkan med SS Kaparen. Ett nytt 
projekt ”I Kaparland”, en tidsresa i kommunen testkördes av 
kommunens turistbyrå med medverkan från bl.a. vårt museum. 
20 föredrag hölls. Antal medlemmar: 240 familj-och 112 
enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2009.
Årets sommarutställning ”Intressanta byggnader/kaptensgårdar 
i Onsala och Vallda” visades. Kaparlandsresorna startade med 
6 resor där museet guidade och serverade kaffe och fralla. En 
kurs i sjömansarbete med knopar, tagling och ögonsplitsning 
anordnades. 18 föredrag anordnades. En julle, J18 har skänkts 
till museet. Antal medlemmar: 242 familj-och 108 enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2010.
Årets sommarutställningar, ”Utställning om vikingarna,” ”Livet 
ombord på segelfartyg” och ”Utgrävningar av fornlämningar vid 
museet” anordnades. Museet firade 10 års jubileum med besök 
från Länsstyrelsen, kommunens kulturnämnd och Onsala 
hembygdsgille. Galtabäcksskeppet” Galten” med besättning 
gästade museet. Onsala Gycklarsällskap framförde musik och 
sjömanssånger. 16 föredrag anordnades. Årets Kaparlandsresor 
blev 13st med 589 deltagare.Långedragsjullarna J18 och J22 
restaurerades delvis. Antal medlemmar: 250 familj-och 136 
enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2011.
Årets sommarutställning ”Nidingens fyrplats” visades. 
Västkustens träbåtsförening bjöd in museet till Svenska Mässan 
där vi deltog med vår julle J 18. Et beslut fattades på årsmötet 
om en tillbyggnad av museibyggnaden med ca 30 kvm till ett 
nytt kök och förråd. Årets Kaparlandsresa minskade till 6 st. 
16 föredrag anordnades. Antal medlemmar: 232 familj-och 91 
enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2012.
Årets sommarutställning ” Fartygsmärken med historia” visades. 
Onsala Maritima Dag ersatte Museets Dag som en aktivitetsdag 
för familjer. Byggnationen av tillbyggnaden påbörjades. 22 
föredrag anordnades. 4 Kaparlandsresor genomfördes. Antal 
medlemmar: 246 familj-och 124 enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2013.
Årets sommarutställningar ” Nidingens fyrplats, kaptensgårdarna 
och Fordskärs fyr” visades. En kurs i sjömansarbeten anordnades. 
Museets bibliotek inrymmer nu drygt 500 böcker inom 
maritim- och sjöfartshistoria. Maritima Dagen anordnades 
ånyo. 19 föredrag anordnades. Enbart 2 st Kaparlandsresor 
genomfördes. Tore Bernefur
blev ny hedersmedlem. Antal medlemmar: 233 familj-och 119 
enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2014.
Årets sommarutställning ” Seglation och kaperi i Onsalatrakten 
1640 – 1720” visades. Entreávgiften slopades till museets 
utställningar. Föreningen Gamla Majgrabbar har
donerat en modell av pinassen Calmare Nyckel. Arbetet med 
tillbyggnaden pågick. 18 föredrag arrangerades. Maritima dagen 
anordnades ånyo. Ett nytt projekt, Lilla Almedalen, med syfte 
att marknadsföra museet för kommunens politiker arrangerades, 
där samtliga politiska partier i kommunen inbjöds till en 

presentation av sitt parti inför riksdagsvalet. På Kulturarvsdagen 
med temat ”I krigets spår” anordnades en utställning om 2:a 
Världskrigets Onsala och Kungsbackafjorden. Åke Charpentier 
blev ny hedersmedlem.Antal medlemmar: 224 familj-och 122 
enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2015.
Årets sommarutställning ”Under vattenytan” invigdes av 
Hallands landshövding då museet firade sitt 15 års jubileum. 
Skolelever bjöds in till en tävling att skapa ett lekskepp med 
knopstation. En nyrenoverad J 10:a, Lotta, har skänkts till museet. 
På internationella fyrdagen tog museet fram en utställning 
med temat ”Gamla damer kan ibland behöva en make-up”. 
19 föredrag arrangerades. Långedragsjullarna J 22, Agneta, 
J 18, Fridfararen, och jullen Johanna genomgick omfattande 
renoveringar. Jan Kanflo blev postumt ny hedersmedlem. Antal 
medlemmar: 264 familj-och 119 enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2016.
Årets sommarutställning ”Fritidsbåten älskad eller ratad” och ”En 
historisk dokumentation på djupa vatten i bl.a. Finska Viken”. 
Under året påbörjades ett uppförande av ett nytt skärmtak för 
att skydda våra jullar. Pettersson båten ”Dagmar” avyttrades 
p.g.a. tidsbrist. ”Dagmar” visades senare upp i upprustat skick på 
årets båtmässa i Göteborg. En motoriserad bohusjulle, ”Vivan” 
i gott skick hade skänkts till museet. 18 föredrag arrangerades. 
Antal medlemmar: 243 familj- och 107 enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2017.
Årets sommarutställningar ”Kaperi och sjöröveri i våra vatten” 
och ”En resa med M/S Valencia från Halmstad till Savona, 
Italien 1969” visades. Skärmtaket blev färdigställt. Lekbåten 
”Ingela”, knopstation med sjöbodar och informationstavla 
hade kommit på plats. 4 allsångs- och visaftnar anordnades. 15 
föredrag arrangerades. Gunnar Dahlgren blev
ny hedersmedlem. Antal medlemmar: 239 familj-och 165 
enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2018.
Årets sommarutställning ”Gathenhielm och kaperiet” och 
en utställning ”Såna djur finns” visades. Maritima Dagen 
anordnades. Kulturarvsdagen anordnades samt några allsångs-
aftnar. 15 föredrag. ”Lilla Almedalen” politikerträff med 
allmänheten anordnades ånyo inför riksdagsvalen 2018. Roy 
Svensson blev ny hedersmedlem. Antal medlemmar: 227
familj-och 165 enskilda.
Händelser ur museiloggen år 2019.
Årets sommarutställning ”Lotsutkiken på Mönster” samt en 
modellbåtsutställning byggdes upp. Maritima Dagen anordnades 
ånyo. Omdisponeringar av utombordsmotorer i Båthallen har 
skett. 14 föredrag arrangerades. Antal medlemmar: 212
familj-och 166 enskilda.
Händelser år 2020.
På grund av corona virus utbrottet under våren som utvecklades till 
en pandemi har museets aktiviteter stängts ned. Enbart 6 föredrag 
arrangerades under vinterhalvåret. Följande verksamheter som 
nu senarelagts till år 2021 är medlemstidningen ”Museiguiden”, 
”Maritima Dagen”, sommarutställningen ”Navigation genom 
tiderna”, medverkan i ”Kulturarvsdagen” samt utställning kring 
museets 20 års jubileum, m.m.
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Navigare necesse est 
Årets sommarutställning tar upp det synnerligen 
intressanta ämnet navigation genom tiderna. 

Museet kommer att som under tidigare år 
presentera utställningen i form av cirka 17 vepor i 
stora salen. Dessutom avser vi exponera några av de 
navigationsinstrument som omnämns i texterna i 
fristående montrar. Då utställningsmaterialet 
är ganska omfattande vad avser text och bilder 
kommer en 30-sidig katalog att finnas till 
försäljning på museet. 

Vi kommer inte att presentera en manual i 
hur olika instrument kan användas, utan nöjer 
oss att med stora svep ge en överblick i hur 
man under århundraden tagit sig fram över de 
enorma vattenytor som omger allt land på jorden.  
Du får en inblick i hur polynesierna navigerade 
med hjälp av kartor gjorda av kokosfiber och 
snäckor till dagens elektroniska hjälpmedel AIS. 

Karta av kokosfiber och snäckor.  
Foto: Wikipedia 

Decca mottagare. 
Foto: Wikipedia 

AIS basstationer.  
Bild: Wikipedia 

Decca kort. 
Bild: Wikipedia 

Fritt vatten under kölen får vi enkelt fram idag 
genom en knapptryckning på något av de digitala 
navigationshjälpmedel som våra båtar är utrustade 
med. Förr inhämtades djupdata med hjälp av ett 
handlod. Ett blyfyllt järnrör sänktes ner i vattnet 
tills man fick bottenkontakt. 
Genom att avläsa färgade markeringar 
på lodlinan kunde djupet lätt avläsas.  
Djupdata på våra äldre sjökort togs fram på detta 
sätt. Man kan föreställa sig att den som skötte 
handlodet kände av det i armarna när kvällen kom.

I utställningen visar vi också hur inhämtning av 
djupdata görs idag med hjälp av sonar alternativt 
multibeam ekolod. Instrument som på kort tid och 
med stor noggrannhet karterar havsbotten.  
Både grafiskt och i text redogör vi för DP-systemet, 
dynamisk positionering, fungerar. 
Förutom några av våra äldre navigationshjälpmedel 
kommer vi även att kunna visa några av de senaste 
instrumenten som donerats till museet. 
Begrepp som Consol – Decca – Loran kommer att 
få sin förklaring på någon av veporna.

Då museet drivs på ideell basis har vi inga medel för att 
komplettera samlingarna genom inköp. Detta är dock en 
förutsättning för att vi ska kunna ge en fullvärdig presentation av 
de nautiska instrumentens utveckling och en blick in i framtiden.  
Skulle du eventuellt ha något föremål som har koppling till 
navigation och går i tankarna att göra dig av med det, hör då 
gärna av dig till museet och ge oss en möjlighet att få införliva 
det i våra samlingar, under förutsättning att det skulle kunna 
fylla en lucka i våra samlingar.  

Spottlogg
Fartygets framfart kan givetvis matas med olika typer av loggar 
dar spottloggen väl får anses vara den billigaste och enklaste 
metoden att få en uppfattning om flytetygets framfart.

Maritima Dagen 
Söndag 28:e Augusti, kl. 12-16
Notera datum och tid i din kalender. Förra 
året skulle vi firat Museets 20-årsjubileum och 
Maritima Dagens 5- årsjubileum. 
Av detta blev det som bekant, av känd anledning 
inget. I skrivande stund är vi fortfarande inte helt 
säkra på att dessa arrangemang går att genomföra 
i år heller, men vi planerar naturligtvis för det och 
hoppas på det bästa. Sist, år 2019 lockade Maritima 
Dagen ca. 900 besökare . och vädret var på vår sida. 
Planeringen är i full gång, men programmet är 
ännu inte helt spikat. Förhoppningsvis kommer det 
att se ut ungefär så här: Underhållning med musik 

och guidning, försäljning, maritim loppis, caffe, 
mat, tävlingar och föreningsliv. Lyssna till ljuvligt 
tändkuledunk. Studera våra nyförvärv Färöingen 
och stockbåten, samt den delvis nya utställningen 
på övervåningen med b.l.a föremål skänkta av Kap 
Horn klubben i Göteborg. Mats Berggren, känd 
från Båtmässan och Träbåtsfestivalen i Skärhamn 
kommer att vara er konfrancier. Sedan är det bara 
att hoppas på att vädrets makter står oss bi även i 
år. 

Välkommna!
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Om Lasse i Gatan – Kaparkungen
Lars Gathe, ”Lasse i Gatan”, sedermera adlad Lars Gathenhielm är i mångas ögon en riktig sjöhjälte, 
speciellt bland göteborgare och andra västkustbor. Det är hans omfattande kaperier som än idag mest 
fascinerar och leder tankar till sägnernas sjöröveri. Lars Gathes affärsinne gav honom en avsevärd 
förmögenhet och en plats i den göteborgska societeten. Han levde ofta inte upp till dåtidens normer och 
många har ifrågasatt hans hjältegloria. Var han verkligen en sjöhjälte eller enkom en simpel sjörövare? 

Historisk bakgrund – Nordiska kriget 
Vi tar oss tillbaka cirka 300 år i tiden. Sverige var en stormakt 
och hade kontroll över nuvarande Finland, Baltikum och 
norr delarna av Tyskland. Danmark- Norge var allierat med 
Sachsen-Polen och Ryssland. Alla ville ha kontrollen över 
den viktiga handeln i Östersjön. Detta var bakgrunden till 
det Stora Nordiska kriget, som ägde rum 1700-1721. 

År 1700 utsatte Polen staden Riga för en sachsiskpolsk 
belägring medan ryssarna marscherade mot Narva, som 
var svenskt. Samtidigt angrep Danmark furstendömet 
Holstein-Gottorp och Sverige ryckte in till områdets försvar 
eftersom man var i allians med det lilla riket. När den unge 
svenske kungen Karl XII (1682-1715) – han var bara arton 
år gammal – beslöt att göra en undsättningsoperation till 
Narva i oktober 1700, bröt det stora kriget ut. 18 år senare 
var den svenske kungen död. Den svenska stormaktstiden var 
över i och med freden med Danmark 1720 och freden med 
Ryssland 1721.

Från och med 1710 bedrev Sverige ett trefrontskrig till havs. 
I öster försökte Sverige upprätthålla kontrollen över viktiga 
havsområden gentemot Ryssland. I söder patrullerade 
svenska fartyg dag som natt eftersom man fruktade en 
dansk landstigning i Skåne. Den tredje fronten låg i väster 
med huvudbasen i Göteborg. Problemet var att den tredje 
fronten saknade krigsskepp. Karl XII:s lösning blev att skapa 
en civil kaparflotta. Han delade ut kungliga tillstånd för 
kaperiverksamhet till privata entreprenörer.

Kaperi – en krigstaktik 
Kaperi var sedan länge en krigstaktik, praktiserad av många 
länder, inkl. Sverige. Under de många konflik-terna mellan 
engelsmän, fransmän och holländare användes kapare flitigt 
under 1600- och 1700-talen. Ett rekord slogs i slutet av 
1600-talet, när franska kapare på bara åtta år erövrade inte 
mindre än 4 000 fartyg från de båda andra sjömakterna. 

Kaperiet gick till så att privata sjökaptener, köpmän 
och välbärgade storbönder slog sig samman i konsortier 
eller partsrederier och ansökte om kungligt kaparbrev, 
kaparkommission, för sina fartyg. Ett sådant brev gav 
mottagaren rätt att för svenska sta-tens räkning kapa 
och erövra alla handelsfartyg som bedrev handel på 
fiendeländernas hamnar. Det låg på redarna och kaptenerna 
att skaffa fram besättning och fartyg. Det kapade fartygen 
fördes till svensk hamn, där de av en amiralitetsdomstol 
kunde dömas som så kallad pris, det vill säga erövrat byte. 
Där beslöts hur mycket av kapet som skulle gå till staten 
respektive kaperikaptenen. Ibland uttogs en lösen-summa 
för besättningen. Varorna såldes på auktion men också i 
minuthandeln. 

De flesta offren för kapning kom från Nederlän-derna och 
England, vilka bedrev handel på Ryssland. Kapare från 
Göteborg verkade inte bara utefter svenska västkusten utan 
ända ned i Engelska kanalen och längs franska kusten. 
Kaperiet upphörde efter frederna 1720 och 1721. En 
internationell överens-kommelse i Paris 1865 deklarerades 
kaperi som ett brott mot krigets lagar.

Lasse i Gatan – biografi
Mellan 1710 och 1720 seglade totalt runt 150 civila 
kaparfartyg från Helsingfors i öster till Strömstad i väster. 
Huvuddelen kom från Göteborg och runt 50 av dessa ägdes 
av en enda man. Gustave Thomaeus (1949) beskriver honom: 
”Han var allmänt avskydd av alla, som kommit i beröring 
med honom, framför allt i sjöfartskretsar, men han blev snart 
föremål för en legendbildning, som sökte göra troligt, att han 
varit en av Sveriges största sjöhjältar”. Det handlar alltså om 
en bondson från Onsala – Lasse i Gatan eller Lars Gathe, 
sedermera adlad Gathenhielm.

Lars Gathe föddes på gården Gatan i Onsala socken den 
30 november 1689. Han blev ingen ståtlig karl, precis, blott 
162 cm lång med ett vänsterben som var 3½ cm för kort. 
Under de sista levnadsåren var han starkt invalidiserad. Han 
gick med kryckor och var t.ex. oförmögen att ta sig upp till 
släktens bänk på läktaren i Onsala kyrka. Han gick ur tiden i 
bentuberkulos den 28 april 1718 i Göteborg, alltså vid endast 
29 års ålder. Han ligger nu i en stor marmorsarkofag, precis 
som sin hustru, i Onsala kyrka. 

Fader var Anders Börjesson (1647 – 1710, tog efternamnet 
Gathe) – bonde, repslagare och inte minst skeppsredare. Lars 
hade alltså vuxit upp med skepp och sjöfart och använde 
det stora arvet efter fadern till att starta rederiverksamhet 
tillsammans med brodern Christian. 

Moder till Lars var Christina Larsdotter Hjelm (1654 – 
1735), dotter till en redare i Hjälm, Fjärås socken. 

Lars gifte sig 2 april 1711 med Ingela Hammar, dotter 
till redaren Olof Nilsson (tog senare namnet Hammar) i 
Hammarkulla, Onsala. Ingela föddes 11 september 1792 och 
dog i Göteborg den 29 april 1729. De fick fem barn, varav 
endast Anders (1714-1768) uppnådde mogen ålder1. De 
köpte ett hus på Lilla Torget 32 i Göteborg av borgmästaren i 
Borås och de flyttade in 1711. Ingelas fader var Olof Nilsson 
Hammar, skeppare och modern Gundla Mårtens-dotter. 
Ingela gifte om sig 1722 med korpralen, se-dermera översten, 
Isaac Browald, nobiliserad3 1720. 

Lars Gathe adlades, tillsammans med sin bror Christian, 
den 29 december 2015, för sina insatser till landets nytta. 
Bröderna tog adelsnamnet Gathen-hielm efter födelsegården 
i Onsala socken och sin mors födelseplats Hjälm, Fjärås 
socken. Den klassiska adeln protesterade men Lasse i Gatan 
fick stöd av kung Karl XII. Denne tycks ha varit Lasse i 
Gatans bundsförvant, men det är synnerligen tvivelaktigt 
att de båda överhuvudtaget råkades. Den 15 januari 1717, 
alltså strax före sin död blev Lasse utsedd till kommendör vid 
flottan och chef för Västkustens Ma-rindistrikt. 

Onsala – ett centrum för svensk sjöfart
Onsala ligger i en klassisk sjöfararbygd. Under 1600-talet 
var Onsala ett centrum för svensk sjöfart. All kusttrafik på 
västkusten gick inomskärs från Ström-stad till Malesund, 
som skiljer Malön från Onsa-lahalvön. Många bättre 
beställda bönder drev egen rederiverksamhet.

Oswald Kuylenstierna (i biografi över Tordenskjold, 1930) 
utnämnde Lasse i Gatan till ”Nordens ryktbaraste sjöhjälte”. 
Han påpekade att den svenske kaparen härstammade från 
norra Halland: ”Än idag kan man där möta män, vilkas drag 
på det mest tydliga sätt erinra om de vikingar, vilkas kummel 
ännu stå kvar på uddarna mot havet. Ingen av denna trakts 
invånare har dock i nyare tid ägt så många vikingadrag som 
Lars Gathenhielm, ingen har med samma rätt som han kunnat 
föra i sitt vapen land-skapets upprättstående lejon.” 

Lasse i Gatan – kaparkungen
Lasse i Gatan fick kaparkommission 20 maj 1710 ”….. 
eftersom man genom kaperi mot våra fiender, de danske och norske, 
förmodligen kunde något gott inbringa i landet och vända till vår 
nytta det, som fienden bortrövar i Skåne och förmenas bortföra 
till Norge”. Han intresserade då några göteborgare att i 
kompanjonskap med honom utrusta en kapare, gallioten Lilla 
Jägaren. Senare under året inköpte han, tillsammans med sin 
bror Christian, svågrarna Anders Thorsson och Olof Knape 
m.fl., från Dunkerque den franskbyggda kaparfregatten Le 
Triumphant. Han förvärvade också andelar i kaparfartygen 
Göteborg, La Revange och Onsala Galej. Årets resultat blev 
gott och Lasse i Gatan fortsatte på den inslagna vägen och 
skaffade 1711 ytterligare fem fartyg. 

Några dagar efter sitt bröllop i april samma år gick Lasse i 
Gatan ut på kaperi som kapten på gallioten Vinthunden, såvitt 
man vet första gången han upp-träder som befälhavare på ett 
kaparfartyg. Han gick ut på jakt efter ett danskt handelsfartyg 
hade siktats. Det var svaga vindar och styrmannen manade på 
besättningen och Vinthunden knappade in och snart låg hon 
i linje med det danska fartyget. De sex kano-nerna gjordes 
iordning, luntor tändes. Men vid åsy-nen av det svenska 
kaparfartyget gav det danska far-tyget upp utan strid. På 
Vinthundens däck syntes en blott 22-årig kaparkapten höja 
handen i en segergest. Med den andra handen höll ha ett 
krampaktigt grepp i relingen för att inte förlora balansen. 

Hans mest berömda och fruktade fartyg var kaparefregatten 
“Le navigateur suédois d’Islande” (Den svenske 
Islandsfararen). Under höjden av sin karriär stod han 
antingen själv som ägare till, eller var del-ägare i, omkring 
50 kaparfartyg. Under sin tioåriga kaparperiod åsamkade 
Lars Gathe fienden avsevärd skada och den innebar ett icke 
oansenligt tillskott i statskassan, i form av båtar, diverse och 
pengar. 

Gatenhielm samarbetade med Kronan, fick låna marinens 
fregatter och båtsmän, kvitterade ut stora mängder vapen 
och kunde rusta en allt större eska-der. Som om inte det 
räckte, byggde han i rask takt egna fartyg eller inlemmade 
de prisgivna offren i sin sjörövareskader. Samtidigt gick flera 
kapare som transportfartyg på lediga stunder, t.ex. gick de i 
skytteltrafik mellan Göteborg och Strömstad inför Karl XII 
anfall av Norge. 

Denna akvarell lär vara den enda kända avbildningen  
av Lars Gathenhielm. Konstnär okänd. 

Ingela Gathenhielm

1 Anders fick inga barn, så den Gathenhielmska släkten dog ut med honom  
2 nr 6 enligt Wikipedia, 3 adlad.
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Gatenhielm och hans kaptener blev något av havets vargar, 
vare sig de jagade i flock eller ensamma. Betecknande var 
fartygsnamn som ”Jagaren”, ”Sjöhunden”, ”Stövaren”, ”Räven” 
och ”Glupande ulven” Sjömakterna kontrade genom att segla 
i konvoj, svenskarna svarade med större enheter. Ibland kunde 
till och med hela västkusteskadern ge sig ut på kaparräd. Vid 
ett tillfälle lade sig ett svenskt fartyg i en konvoj och seglade 
lugnt med den in i Engelska kanalen under falsk flagg. När 
ett danskt fartyg nådde, trodde de, lugnt vatten och avvek 
med destination Amerika slog kaparen till. 

Gränsen mellan så kallat ”legalt” kaperi och klassiskt sjöröveri 
var inte alltid så tydlig. Neutrala fartyg skulle släppas igenom, 
men kaparna var inte så nogräknade. 

Lasse i Gatan hade inte alltid så god pli på sina kaparkaptener. 
En av de mest hämningslösa var skotten John Nocross. 
Denne ägnade sig mest åt regelrätta piratdåd. Han gick 
så långt att han på eget ini-tiativ försökte kidnappa den 
danske kronprinsen och gömde sig och sitt band under en 
bro utanför slottet Charlottenlund. Som tur var, förmodligen 
både för Gatenhielm och svenska regeringen, misslyckades 
kuppen. De internationella konsekvenserna hade troligen 
blivit ohanterliga. År 1717 kapade han postbåten mellan 
Holland och England och förde denna till Göteborg. Genom 
sin hänsynslösa framfart misskrediterade han kaperiet.

Änkan Ingela Gathenhielm räknade i ett memorial upp vad 
hennes make uträttat under sitt korta liv. Han hade under 
krigsåren »köpt och utrustat 37 fregatter och till defension 
bestyckade kryssare, varav 28 förolyckats eller ruinerats av 
fienden». Han hade vidare uppbringat »några och åttio skepp och 
fartyg, utom de fientliga fartyg han förbränt i sjön, jagat iland 
och ruinerat». De uppbringade skeppen hade dels försålts och 
dels »använts till transporter i K Maj:ts och rikets tjänst, ehuru 
de merendels gått för-lorade, förbränts eller av fienden borttagits». 
Stora kostnader hade också nedlagts på utrustningen av 
kronans fregatter. 

Ingela Gathenhielm - kapardrottningen
Ingela Gathenhielm var en ”karsk och affärsbegåvad” 
dam. Hon fortsatte makens lukrativa kaperirörelse. Via en 
serie processer, ofta med kungens stöd, lycka-des hon få 
äganderätt till i stort sett alla makens till-gångar. Hon var 
välbeställd och den som betalade den näst högsta skatten i 
Göteborg 1719. Hon erbjöd drottning Ulrika Eleonora en 
vacker fregatt, be-styckad med 26 kanoner, att utan avgift 
brukas till rikets försvar. Men tillade hon, att hon, ”bedrövade 
och värnlösa änka”, skulle få skydd från det sekreta utskottet. 

Egenmäktigt förfarande 
Lasse i Gatan hade en omfattande mått av självrådighet, 
han gjorde lite som han ville. Så sökte han 1713 föra ut en 
odeklarerad last med beck med kaparen La Revange. Han 
påträffades emellertid av tullmyndigheterna utanför Nya 
Älvsborg. Fartyget tvingades ankra, Gathenhielm fördes 
iland och sattes i fängelse. Men redan efter någon timme 
lyckades han emellertid rymma, tog sig tillbaka till båten, 
lättade ankar och seglade iväg. Det är inte alls omöjligt att 
han mutade fängelsevakten. Lasse i Gatan höll sig därefter 
borta från Göteborg i flera månader och uppehöll sig troligen 
tidvis i nordfranska hamnar. Då han i november återkom till 
Göteborg, anklagades han för sjöröveri men frikändes. På tal 
om England, sägs det att han språkade flytande engelska. 

Ett annat exempel på Lasse i Gatans självsvåldiga handlande 
var när han fått tillstånd att exportera 2 500 kopparplåtar 
till Holland. Utan samvetskval lastade han dock ytterligare 
5 000 plåtar. Smuggleriet angavs av den konkurrerande 
kaparen Frans Rauvert, tullen slog till och Lasse i i Gatan 
åtalades i början av 1718. Processen pågick tills i juni 1718, 
då den nedlades på order av kungen »på det kaperiet, som är 
ett publikt verk, icke måtte taga någon anstöt, där vederbörande 
medels denna process länge oroas och besväras skulle …” Kungen 
såg tydligen till huvudsaken, nämligen kaperiets effektiva 
bedrivande, och samma motiv torde Lasse i Gatan ha haft 
för sitt. 

Sjöhjälte eller sjörövare? 
Folk i Göteborg med omnejd är än idag stolta över Lasse 
i Gatan. Till detta kommer hans hjältegloria som sjöhjälte 
– kaparkaptenen som orädd kastade sig ut på haven för att 
skydda fosterlandet och inbringa såväl skepp som diverse 
gods till nationen. Inte minst bidrog hustrun Ingela efter 
makens död till att skapa legenden om Lasse i Gatan, 
Västerhavets kung. 

På 1890-talet skrev bl.a. Verner von Heidenstam om 
sjöhjälten Lasse i gatan i boken ”Karolinerna”. Störst 
betydelse för uppfattningen om Lasse i Gatan som hjälte 
fick folk, i synnerhet unga pojkar, från romanen ”Konungens 
kapare” av Gabriel Leijonsköld Oxenstierna (1891). 

Redarsonen från Gatan i Onsala gjorde verklig klassresa. 
De svindlande inkomsterna från kaperiet gjorde Lars och 
Ingela till ett par av Göteborgs mest förmögna personer. 
Med rikedomen följde naturligtvis en inträdesbiljett till den 
göteborgska borgarsocieteten. Lasse i Gatan hade affärer 
ihop med många penningstarka göteborgare, som t.ex. 
Jonas Alströmer. Tvivels utan var han en duktig redare och 
framgångsrik affärsman. 

Många har ställt sig frågan om Lasse i Gatan var en nationell 
sjöhjälte eller bara en simpel sjörövare. År 1928 skrev Bengt 
Hildenbrand en artikel, där han kunde visa att mycket av det 
som berättats om Lasse i Gatan var rena sägner. Helt klart är 
att han inte var någon vidare sjöman. Elaka tungor säger att 
aldrig var med vid själva kapningarna. (Han var dock med på 
Vinthunden, se ovan.) 

Gunnar Unger är väl den som varit hårdast i sitt omdöme. 
Han skriver i Karolinska Förbundets Årsbok 1938 efter en 
genomgripande analys på 38 sidor huruvida Lasse i Gatan 
var en sjöhjälte eller sjörövare. Unger avslutar med följande 
ord.

 ”Med hänsyn till det här sagda vågar förf. hävda att samme 
Lars Gathenhielm genom sin gärning på haven alls icke kan 
hava gjort sig förtjänt av epitetet sjöhjälte. Huruvida han då 
förr bör benämnas sjörö-vare blir å andra sidan helt beroende 
på vilken bety-delse, man bör tillägga detta ord. För egen del 
vill förf. icke heller acceptera sistnämnda beteckning, enär 
Gathenhielms rent sjömansmässiga insats varit alltför ringa och 
blottad på farofyllda moment – en sjörövare, som ej klätt blodig 
skjorta under utövande av sitt hantverk, ingår knappast i vårt 
medvetande. Sin plats i vår historia har han berett sig som en i 
hög grad förslagen, hänsynslös och om medlen föga nog-räknad 
kaparredare, vars framgång berott på dessa hans egenskaper. Som 
sådan står han dock oupp-nådd. Någon ära har han emellertid 
därigenom icke skördat och hans namn återljuder icke med någon 
karolinsk klang i våra hävder!”. Det var ord och inga visor! 

Det finns dock andra forskare som lindrat den hårda 
kritiken från Unger. Olof Traung var en. I sin biografi över 
Lars Gathenhielm från 1952 ser han Lasse i Gatan som en 
betydelsefull person, men inte i första hand som aktiv kapare, 
utan som kaparredare.

Torgny Segerstedt skrev i Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning 1933 att ”Gatenhielm är för Göteborg vad 
Sanct Eric är för stockholmarna, bara så jämförligt mycket mer 
levande, massiv och verklig …. Helig är han för göteborgarna”. 

Så det är väl upp till var och en att skapa sin egen uppfattning 
om Lasse i Gatan var en sjöhjälte eller en simpel sjörövare. 

Gathenhielmska huset
År 1717 förlänades Lars Gathenhielm av Karl XII, som ett 
erkännande för sina framgångar som ”konungens kapare”, 
marken där nu Stigbergstorget och Bangatan ligger. Efter 
hans tidiga bortgång 1718 köptes tomten den 16 augusti 
1718 av änkan Ingela Gathenhielm och när hon avled 1729 
ärvdes den av sonen Anders Gathenhielm. Tomten såldes 
1737 marken till Johan Busck och dennes maka Anna Thalena 
Gathe, syster till Lars Gathenhielm. Med all sannolikhet 
var det makarna Busck som uppförde det ”Gathenhielmska 
huset” 1743-1747. Lasse i Gatan fick också det s.k. Gamla 
varvet vid nuvarande Sjöfartsmuseet, vilken Ingela fick 
ägorätten till efter en längre process. 

Huset has sedan dess haft flera förmögna ägare. Vera Tham 
ansökte 1943 om att huset skulle bli byggnadsminne. 
Det Gathenhielmska huset blev också det första 
byggnadsminnesförklarade huset i Sverige. 1964 blev huset 
ett byggnadsminnesmärkt. 1987 såldes fastigheten till 
Göteborgs kommun. 

På tomten lät Ingela uppföra ett repslageri, därför det 
nutida namnet Bangatan. Att notera är att en biograf på 
Stigbergstorget hette ”Kaparen”. 

Tomten där Gathenhielmska huset ligger och granntomten, 
den Söderlingska trädgården, blev på 1930-talet, efter 
mångårigt lobbyarbete av kulturhistoriskt ansvarkännande 
personer och organisationer. De främsta var konstnären 
Johan Nilsson och föreningarna Gamla Majgrabbar och, 
den för ända-målet särskilt bildade, Gathenhielmska 
Kulturmin-nesföreningen. En av de första åtgärderna ar att 
riva det hus som Torgny Segerstedt kallade ”skandalhuset” 
(ledare i Handelstidningen 17 november 1933) – en fem 
våningar högt hus precis bredvid Gathenhielmska huset – 
som helt förstörde bilden av huset och omgivningarna. Efter 
rivningen uppfördes här en ny byggnad som härbärgerade 
Oceanografiska in-stitutionen vid Göteborgs universitet.

Om byggnadsminne  – Wikipedia
Den moderna lagstiftningen inleddes genom 1942 års 
lag om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader, 
följd av 1960 års lag om byggnadsminnen. Syftet med 
byggnadsminnen var och är att bevara spår av historien som 
har betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens 
samhälle och att garantera människors tillgång till 
kulturarvet. Byggnadsminnen berättar om historiska 
skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna 
rymmer även specifika händelser och enskilda personers 
historia. Det finns numera två typer av byggnadsminnen, 
enskilda byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen. 
Före 1989 kallades ett statligt byggnadsminne för 
”byggnadsminnesmärke”.

Källor 
Lasse i Gatan är omskriven i många böcker och artiklar sedan slutet av 
1800-tal. Vid läsning finner man detaljuppgifter som skiljer sig åt. Men i 
stora drag finns en samstämmighet, vilket delvis kan bero på att författarna, 
precis som jag, utgått från tidigare källor – skrivningen i en skrift 
”återanvänds” i en annan. 
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”Namn på några av Lasse i Gatans 
båtar: Constantia, Europa och Jägaren. 
Lilla Jägaren, Le Triumphant, Förgyllda 
Eschaloupen, Hoppet, Mercurius, Packan, 
Vinthunden, Den svenske islandsfararen,  
La Revange”

Gathenhielmska huset



Tre lite udda båtar i våra samlingar 

Stockbåten 

Stockbåten är Museets klart äldsta båt, möjligen ca. 1000 år 
gammal. När inlandsisen smälte bildades ett myller av öar 
och då var båten det bästa transportmedlet. Båten är skänkt 
av Hembygdsmuseet i Kungsbacka med anledning av att 
museets verksamhet kommer att förändras. Stockbåtar är 
inte helt ovanliga, ca. 1000 fynd har gjorts Sverige. Fynd 
finns från tidig bronsålder till 1800-tal. 

För att klassifiseras som stockbåt skall båten vara gjord av en 
eller flera urgröpta stockar. Urgröpningen gjordes med hjälp 
av eld och primitiva verktyg. Så småningom spände man 
ut stockarna och lade till en bordgång för att få en bättre 
form och mera bärighet. Lade man sedan till ytterligare 
bordgångar är det inte längre någon stockbåt. 

Generellt sett menar man att järnålderns båtar är längre 
och vackrare än senare tiders stockbåtar. Vår båt hittades i 
Sandsjön. Nordhallands hembygdsförening köpte båten på 
30-talet av lantbrukaren som hittade den en dag när han 
arbetade vid sjön. Båten är placerad på konsoller på ena 
kortväggen i museets samlingssal. 

Färöingen
Båten byggdes troligen 1902 på Suderoy, den sydligaste 
av Färöarna. Båtbyggarens namn är sannol i kt Hermund 
Hentze och den registrerades 1903 för fiskeri TG 123. Det 
är en sk. fyrmannafarare, d.v .s den är avsedd för tre roddare 
och en rorsman, som även skötte seglet. Användningen var 
kustnära fiske, och seglet, ett råsegel, användes i stort sett 
endast vid förlig vind.

Fiskeredskapen som den var registrerad för var 
”handsnöre” och långrev. Dessa färöska båtar, som har en 
vikingaskeppsliknande form, har ett tydligt släktskap med 
samtida båtar från Shetland och norska Hardangersnipor, av 
vilka det finns en under det gamla skärmtaket på museet. 

Båten skänktes till museet 2020 av Unn och Bogi Djurhuus, 
boende i Varberg men kommna från Färöarna. Planen för 
båten är att, t ill våren, tjära den och måla om relingen, 
samt eventuellt sjösätta den till SS Kaparens planerade 
nostalgisegling som är planerad att genomföras i samband 
med Trissjolle SM 13-15 aug. 

Katamaranen 

Katamaranen finns under det gamla skärmtaket på museet. 
Den byggdes 1915 av Hugo Svensson som var en mångbegåvad 
man, han var ingeniör och ägde en kamerafabrik i Göteborg. 
Han konstruerade kamerautrustning, svarvar, båtar och 
mycket annat. 

Troligen var han en av vårt lands första konstruktörer av vad 
man då kallade dubbelbåtar. Han byggde flera sådana b.l.a 
en som hans syster rodde från Kungsbacka till Gottskär på 
en timma. 

Denna katamaran hade en sittbänk monterad på en skena så 
att roddaren åkte fram och tillbaka vid roendet. Årorna var 
jättelånga och balanserade med blytyngder som gav perfekt 
balans. Hugo Svensson var även en av pionjärerna när SS 
Kaparen bildades 1931, och han var en tid dess seglingschef. 
Han hade ett hus på Krokudden en bit ut i fjorden, och på 
den tiden fanns inga vägar, bara smala kostigar, och för att 
ta sig in till Gottskär för att handla o.s.v byggde han den 
roddkatamaran som i dag finns på museet. Den är försedd 
med en ”pakethållare” för förankring av godset under 
transport .

M U S E I L O G G E N  2 0 2 1


