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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.
Text och foto: Bert Westenberg
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Ordföranden har ordet

Hej alla medlemmar, sponsorer och sympatisörer!
2015 är tillända och det har varit ett bra och spännande år med många aktiviteter på museet. Vi har haft ett tjugotal föredrag, 15-årsjubileum, flera utställningar, sommarcafé, viskvällar samt några byggprojekt: bl.a. har vi byggt ytterligare en
toalett och ett nytt kapprum.
Tänk vad tiden rinner iväg! Pingstafton år 2000 invigdes museet, och förra året firade vi 15-årsjubileum.
Under våren hade vi 11 föreläsningar som besöktes av 490 åhörare och på höstens hade vi 8 förläsningar och 280
åhörare.
Ett intensivt arbete genomfördes för att få sommarutställningen ”Under vattenytan” på plats till den 10 juni, då Hallands
nya landshövding Lena Sommerstad skulle inviga utställningen.
Utställningarna har blivit fler och proffsigare, tack vare vår utställningsansvarige Bert Westenberg som har ett förflutet
från Statens Maritima Museer, Sjöhistoriska Museet.
Till Internationella fyrdagen den 16 augusti tog museet fram en skärmutställning med temat ”Gamla damer kan ibland
behöva en make-up”. Utställningen visar i text och bild ett antal fyrar och båkar i farvattnen kring Onsala, före och efter
renovering.
I år har vi inte haft några museivärdar som svarat för öppethållandet av museet under sommarutställningen, utan Mats
Johansson och hans hustru Anna har bedrivit caférörelse med ett lyckat resultat. Museet var därför öppet för besökare
under större delen av sommaren.
Under tre julikvällar bjöds åhörare på visor av trion Tonfiskarna, under ledning av vår styrelseledamot Martin Lignell.
Ett mycket uppskattat och publikrikt projekt som gett oss mersmak.
För att engagera föräldrar, barn och skolor till museet tog vi initiativet till ett projekt som syftar till att skapa ett
lekskepp med knopstation och informationstavla om Onsalas sjöfartshistoria. Projektet stöttas ekonomiskt av
Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. En avgångsklass på Aranäsgymnasiet har våren 2015 utformat sju olika
modeller till nämnda lekskepp. Tanken är att ett av förslagen skall komma till utförande, förutsatt att tillstånd beviljas
och lämplig plats hittas.
En sponsor har skänkt en nyrenoverad J10:a, nr 86 – Lotta, i segelbart skick.
Som bekant har vi en Petterssonbåt. Vi är dock osäkra på om hon är ”äkta” då liknande båtar också har ritats av andra
konstruktörer. Båten är i behov av omfattande renovering. Styrelsen har därför beslutat att undersöka möjligheten att
avyttra båten då den tar upp en stor yta i båthallen, vilken vi behöver för andra projekt. Vid intresse av förvärv, kontakta
undertecknad.
Museet har nu fyra jullar placerade utomhus. För att skydda dessa behövs ett väderskydd. Styrelsen har därför sökt
bygglov att uppföra ett skärmtak för dessa.
Slutligen vill jag vädja till er medlemmar! Vi behöver en FÖRYNGRING inom styrelsen och hjälp med diverse
arbetsinsatser. HÖR AV ER så berättar vi mer om våra behov.
Vårens föredrag startar den 4 februari. Hoppas vi ses då!
Vi återkommer på vår hemsida och på Facebook med fylligare program över kommande aktiviteter under 2016.
Till sist vill jag önska ett riktigt GOTT NYTT 2016!
Ronny Tyrefelt
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Mycket trivsam och välutrustad lokal
Lokalen är cirka 100 m² stor och får ta maximalt 70
personer vid skolsittning. Vid dukade bord kan cirka
50 personer vara lämpligt.
Lokalen är anpassad efter den som är rörelsehindrad
och inkluderar en handikapptoalett.
Köket är helt nybyggt med all utrustning: snabb
diskmaskin (11 minuter), kaffekokare med stor
kapacitet, spis, mikro, kyl, frys porslin, bestick mm.
Projektor (kanon) och duk finns fastmonterade.
Mycket bra ljudanläggning och WiFi.
För ytterligare information, demonstration av lokalen
och för bokningar, vänligen skicka en förfrågan till
info@batmuseetonsala.se

Priser för hyra av lokalen:
1-4 timmar
5-9 timmar
10-18 timmar

675
1000
1300

Utställningar:
1 dag

900

2 dagar

1500

3 dagar

2100

Priserna inkluderar eventuell förberedelsetid dagen före
hyresdagen, förutsatt att lokalen är ledig.
Text: Gunnar Dahlgren
Foto: Marie Cervin

Årsmötet äger rum den 13 mars
kl. 16 i museets samlingssal.
Motioner och skrivelser ska vara föreningen
tillhanda senast 15 februari för att kunna
behandlas.
Dagordning och stadgar finns att tillgå på
föreningens hemsida.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuds på kaffe
och filmvisning. Den numera bortgågne
sjökaptenen och Kap Hornaren Gert Lindblom
ger i filmen en intressant historia om 4mastbarken C B Pedersens förlisning i Atlanten
år 1937.
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Långedragsjullen Lotta
J10 - byggnummer 86, Lotta, är Sveriges näst äldsta J10:a.
Genom en välvillig donation från Hans Kjellberg, mångårig sommarboende i Onsala, har Båt- och Sjöfartsmuseet i
Onsala kunnat införliva denna långedragsjulle i museets båtsamling. Donatorn har haft ett starkt band till just denna
båttyp genom att han under många år i SS Kaparens regi, Gottskär, deltagit i kappseglingar med sin J10:a. Kjellberg
har som ett önskemål framfört att denna långedragsjulle tillsammans med museets J18, Fridfararen, och J22, Agneta,
ska fungera som en representativ exponent för denna båttyp och traktens seglingstraditioner.
Lotta – en historik 1943 – 2015
Hösten 1942 beställde vår pappa Sylve Larsson en 10 kvm:s långedragsjulle av Myrens varv i Strömstad. Den skulle
byggas i ek och förses med skotbänk och längsgående tofter, i stället för skotpåle och tvärsgående tofter, som var det
vanliga. Båten skulle levereras till Fjällbacka, där pappa var född och där våra föräldrar tillbringade somrarna. På
försommaren 1943 var hon färdigbyggd och bogserades från Strömstad efter en motorsnäcka.
Ett vackert bygge trots krigstiden, men bomullskvaliteten i seglen var därefter och nitarna i bordläggningen var inte av
koppar utan av järn som så småningom rostade.
Sylve hade seglat sedan barnsben och
hade seglingen i blodet, så det blev
många seglatser i Fjällbacka skärgård
med strandhugg för sol och bad på olika
öar. Virholmen och Norddyngö var två
av favoriterna.
Efter några år kom Anders och så
småningom Lena med i bilden.
Långedragsjullar är ju stabila och
sjövärdiga segelbåtar, idealiska för
barnfamiljer, så Anders var med från ett
år medan Lena debuterade vid bara tre
månader.
J10:orna kom att utgöra en av klasserna i
Segelsällskapet Nordervikens
kappseglingar och regattor i Fjällbacka.
Anders deltog i dem i ett par år runt 1960
och kom som bäst på en andra plats.
För att få delta i kappseglingar krävdes
registreringscertifikat och mätbrev. Det
hade aldrig ordnats när jullen beställdes,
men Segelsällskapet Norderviken såg
genom fingrarna med det. Först 1962
registrerades hon som J10 nummer 86
hos Långedrags segelsällskap. Ett
mätbrev utfärdades och samtidigt krävdes
ett namn. Efter 19 år i sjön döptes hon så
till “Lotta” som var Lenas och farmors
andra namn. En vackert snidad och
utskuren namnbräda sattes på insidan av
sargen akter om masten.
I mitten av 50-talet hade det ursprungliga
segelstället av egyptisk bomull tjänat ut
och ersattes av ett nytt, också det i
bomull. På sjuttiotalet ersattes det sedan
av ett i dacron från Syversen Sails.
Foto: Privat ägo
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År 1966, efter vår fars bortgång, lät mamma för säkerhets skull montera på en utombordsmotor. Det blev en 4 hk
Mercury, som efter många år ersattes med en 6 hk Evinrude.
Vi fortsatte att använda Lotta i många år, men gamla träbåtar kräver mer och mer skötsel och vård. Så småningom
överläts vårrustningen åt ett båtvarv i Hamburgsund, som drevs av Erland Ericson och sedan av hans son Klas.
En sommar tappade Lotta plötsligt sin barlastköl av järn på 225 kg. Kölbultarna hade rostat av. Det blev förstås
omöjligt att segla henne, resten av sommaren fick hon därför gå som motorbåt.
Varvet letade upp en nedgången J10:a, färdig för upphuggning, flyttade över kölen till Lotta och skänkte skrovet till
en ung grabb som tänkte renovera det till ett nytt liv som motorbåt. Och Lotta kunde segla vidare med nästa köl i
många år.
Allt har sin tid. Lena gifte sig med Calle Linn och tog över Lotta. Men de insåg snart att hon krävde mer än de hade tid
och ork för. Efter totalt femtio somrar pallades Lotta upp på land och sökandet efter en värdig vårdnadshavare
påbörjades. Efter flera år dök så en ung entusiast upp, Hugo Bauer, utbildad träbåtsbyggare. Hugo övertog och
renoverade henne till det fina skick hon är i idag.
Nu värmer det våra hjärtan att veta att Lotta vid 72 års ålder fått ett värdigt hem på Båt-och Sjöfartsmuséet i Onsala.
Lena Linn
Anders Larsson

Foto: Hugo Bauer
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Sjömanshundarna från Staffordshire
De sitter i myriader fönster längs den bohuslänska kusten och pryder även fönstren i andra sjömansbygder som
Österlen, Gotland, Åland, norska Sørlandet och skepparbyn Marstal på danska Ærø...
Det handlar om de båda porslinshundar, som antingen tittar ut genom fönstret eller inåt finrummet. Om dem berättas
skrönor, som antagligen får Bohusläns stränge lärofader Henric Schartau att rotera vilt i sitt himmelska vilrum. Man
säger att de tittar inåt när sjömannen som bor där är hemma - "var god stör ej!". Samt att de tittar utåt när han inte är
hemma - med den pikanta innebörden "kom in, kom in, min man är på sjön!". Och ändå handlar det om trångbodda
små kustsamhällen, där den sociala kontrollen kan antas vara betydande.
Dessutom påstås hundparen vara inköpta på Londons bordeller, att dylika etablissemang rentav var de enda platser där
de såldes! Vilket nog är rena nyset.
Det rör sig om porslin - eller snarare
glaserat och målat lergods - från
grevskapet Staffordshire sydost om
Liverpool. Dit leder en drygt 200 år
gammal kanal mellan floderna
Mersey och Trent.
Sambandet är uppenbart. 1700-talets
storslagna kanalprojekt i England
ledde till att gudsförgätna
inlandsregioner fick ett lysande
uppsving. Däribland porslinsindustrins hjärta, the Potteries, kring Stoke-on-Trent i norra Staffordshire.
Förutsättningar i form av kol och lämplig lera fanns i rikliga mått, och lergodstraditioner odlades sedan tidig medeltid.
Nu kom även en efterlängtad transportled!
Hundarna blev de mest populära produkterna därifrån, ej minst bland sjömän. Snart gick hundparen under
benämningen sailor´s gift; en "sjömansgåva" att ta med hem till hustrun och som samtidigt skänkte glädje åt barnen.
Tillverkarna tycks medvetet ha riktat sig till de skandinaviska sjömännen, som mot slutet av 1800-talet var en
dominerande andel av världssjömanskåren.
De vitglaserade lergodshundarna tillverkades under större delen av 1800-talet. Figurerna försågs med emaljdekor, så
att de liknade verklighetens mops eller spaniel - de vanligaste förebilderna. Dock var de närmast odekorerade baktill
eftersom det till en början var vanligt att placera dem på spiselhyllan eller byrån snarare än i fönstret.
Egentligen handlar det om buddhismens skyddande lejonpar! I kinesisk tappning följde lejonen med porslinet på dess
väg till Europa under 1600-talets senare hälft.
Vid samma tid hade ett kinesiskt låneord kommit i svang; via det dialektala uttalet i utskeppningshamnen Amoy dagens Xiamen - angliserat till tea. (Ryssarna lånade däremot sitt tjaj från en nordkinesisk dialekt.) När torkade blad
från busken Camellia sinensis fick dra i varmt vatten bildades en gudabenådad dryck, som länge var en ren
överklassnjutning. Så småningom hamnade den i var engelsmans gom och mage - samt hjärta.
Snart insåg man att den helst skulle avnjutas på kinesiskt vis, i dryckeskärl av porslin. Europas sjöfartsnationer hade
just bildat ostindiska kompanier, som nu importerade både te och porslin. Men intresset för den nya drycken ledde till
att man snart kom igång med egen porslinstillverkning, bl.a. i Staffordshire. Ex oriente lux, "ljuset kommer från
Östern" - med sjöfararna som kulturförmedlare!
Porslinskonsten förfinades under den långa Mingdynastin, som avslutades 1644 - året innan teet introducerades i
England. Till de porslinsartiklar som européerna importerade hörde även miniatyrer av fu eller foo dogs, kallade så
efter det kinesiska uttalet av Buddhas namn. I "naturlig" storlek vaktar de ingången till buddhistiska tempel, till skydd
mot demoner och onda andar.
"Fohundarna" är således heliga väktarlejon, alltid sittande i par. Hannen håller ena framtassen på vad som skall
föreställa en broscherad sidenboll, symbol för den buddhistiska lärans ädla juvel. Honan håller sin unge i den ena
framtassen. Egentligen skall hannen ha sin käft öppen och honan sin stängd, uttalande var sin del av det magiska ordet
a-hum, lärans oförtäckta respektive dolda kraft.
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Kineserna fick lejonen på köpet när de antog buddhismen, och eftersom de endast hade vaga aningar om det
främmande djurets utseende tog de sina egna "lejonhundar" som förebilder; framför allt de stoiskt värdiga
chowchowhundarna.
Japanerna hade ännu svårare att föreställa sig vad ett lejon var för något. Typiskt nog modifierade de idégodset efter
eget kynne. I Japan finner man väktarlejonen framför de inhemska shintohelgedomarna (buddhatemplen vaktas i
stället av de demonliknande figurerna Ni-ô, "de två kungarna", som fått överta symboliken med den öppna respektive
stängda munnen). På japanska kallas de komainu, "koreanska hundar", eller kara-shishi, "kinesiska lejon".
Det finns faktiskt en asiatisk lejonart, Panthera leo persica, som vid buddhismens födelse bredde ut sig över stora
delar av Syd- och Centralasien. Sorgligt nog återstår endast uppemot 300 i frihet, i nationalparken Gir Hill Forest på
Kathiawarhalvön i nordvästra Indien, helt nära den f.d. portugisiska enklaven Diu.
1600-talets kinesiska "fohundar" blev mycket populära i Europa. Snart kopierades de av porslinsmakare och
keramiker, som raskt tappade bort ett buddhistiskt symbolspråk som de ändå inte begrep sig på. Med tiden försvann
porslindjurens skräckinjagande "kinesiska" trynen. Sålunda avlades de näpna Staffordshirehundarna fram,
dubbeltydligt kallade China dogs (china betyder även porslin). Ett tydligt arv från ursprunget är parprincipen; de står
alltid två och två, tittande rakt fram men med kropparna vända mot varandra.
Torbjörn Dalnäs – ur Havets ord
Publicerat med tillstånd från AB Breakwater Publishing AB
www.breakwater.se

Tidkula
Tidkula (time ball); en svart,
perforerad sfärisk "boll", som skall
vara väl synlig från fartyg vid kaj
och på redden. Den brukade hissas
i topp, vanligen just före 1200
GMT/UTC. På det exakta
klockslaget bringades den att falla.
Detta för att ge skepparna på
inneliggande fartyg möjlighet att
jämföra korrekt tid med
kronometertiden ombord och
notera det så kallade ståndet; en
förutsättning för
positionsbestämningar ute i rum
sjö. Tidkulor brukade företrädesvis
anbringas på högt belägna
navigationsskolors signalmaster.

Tidkulan på Navigationsskolan i Göteborg.

Ett exempel är före detta Sjöbefälsskolan i Stockholm. Walleniusrederierna ställde upp som sponsor när det 1987 blev
dags att återinviga den tidkula som då hade lyst med sin frånvaro i ett halvt sekel. Den gamla, sönderrostade kulan
anno 1908 hade gått ur tiden vid halvårsskiftet 1936, avlöst av nymodigheten tidssignal i radio.
Varje dag klockan 1256 hissas tidkulan automatiskt upp i signalmasten. Prick klockan 1300 faller kulan ned, fjärrstyrd
med tysk noggrannhet från tidssignalstationen i Mainflingen. Det skall förställa 1200 GMT, men det stämmer bara när
vi har brassat till svensk vintertid. Sommartid blir det 1100 UTC. Sedan 1992 ägs skolan av Ersta Diakonisällskap,
som utöver celest navigation ägnar sig åt människovård. Det är en god arvtagare som nu vårdar signalmastens tidlösa
kulturskatt.
Torbjörn Dalnäs – ur Havets ord
Publicerat med tillstånd från förlaget Breakwater Publishing AB
www.breakwater.se
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Föredrag våren 2016
Gittan Kollberg

Bilder från Nordkorea.
Få länder väcker så många känslor som Nordkorea, trots att de flesta av oss
aldrig satt sin fot där. Gittan Kollberg berättar och visar bilder från en resa i detta
slutna land.

11 feb

Björn Bergstrand

Ensamseglaren som gjorde en strapatsrik färd till grönländska vatten.
En ovanligt kall seglats med S/Y Isette till Färöarna, Shetland, Island och
Grönland med all tänkbar spänning såsom stormar, fast i packisen och kollision
med fartyg. Björn har också besökt Erik Rödes och Leif Erikssons bosättningar.

18 feb

Sten Johansson

Kollisionen mellan fartygen S/S Andrea Doria och M/S Stockholm
Två moderna och välutrustade fartyg kolliderade mitt på öppna havet 1956 och
Andrea Doria sjönk. Ett 50-tal personer omkom.

25 feb

Bengt Plomgren

3 mars

Kristian Wedel

Jakten på Göteborgs själ!
Kristian Wedel – författare till ett tiotal göteborgsböcker, berättar om hur man
försöker nagla fast det roligaste och mest typiska med en stad.

10 mars

Stig Karsegård

Onsalas fornminnen
Stig Karsegård berättar om Onsalas fornminnen och gamla sjömärken runt våra
kuster.

Jan Eriksson

Detta är Ecuador
Jan Eriksson berättar och visar en mycket vacker film i två delar om vardera 30
minuter. Den första handlar om en rundresa i Ecuador, den andra om
Galapagosöarna.

Gerd Riccius

Det gamla Haga
Haga har en brokig historia, präglad av fattigdom och superi. Följ med på en
historisk vandring från 1600-talet och fram till våra dagar bland träkåkar,
bordeller, livstidsfångar, granna husarer, trångboddhet och mänsklig värme.

4 feb

17 mars

31 mars

En salt historia om en kemisk förening
En historisk jordenruntresa om det nödvändiga, nyttiga och farliga saltet i och
omkring oss. Salt – på gott och ont.

Samtliga föredrag äger rum i Båt- och Sjöfartsmuseets lokaler på Hagards väg 1, Onsala.
Start kl. 19.00. Entréavgift 70 kr inkl fika.

Föreläsningarna sker i samarbete med
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