Medlemstidning

Museiloggen
Ansvarig utgivare: Ronny Tyrefelt

LOTSUTKIKEN
PÅ MÖNSTER
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
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Hej alla medlemmar och
sympatisörer till museet
- god fortsättning på det
nya året 2019!
Sitter här i januarimörkret och
tänker tillbaka på året som
gått och allt som ägt rum på
museet under 2018, ett mycket
aktivt år på museet.
Vi mjukstartade i februari med vårens sju föredrag.
Därefter kom Maritima Dagen i början på maj.
Detta är ett arrangemang som vi gör tillsammans
med andra föreningar och företag i kommunen,
främst lokala från Onsala.
Här fanns något för alla åldrar och vi är glada för att
vår nya satsning gentemot barnfamiljer har mottagits
positivt. Aldrig har vi haft så många barn på museet
som under 2018!
Det gäller att skapa intresse för historia på ett roligt
sätt, då blir barnen nyfikna och vill höra mer om
kaperiet och vår spännande lokalhistoria.
Under Maritima Dagen fick barnen tillverka piratsvärd och annat passande för unga kapare samt vara
med på en historisk skattjakt. Vädret var på vår sida
så med trubadur, många utställare och besökare,
tändkulemotorns härliga toner och båtcaféet öppet,
hade vi en fin dag.
Årets sommarutställning var Gathenhielm och
Kaperiet, som är vår största egenproducerade
utställning någonsin. Kungsbacka kommun och
Riksantikvarieämbetet bidrog stort till
finansieringen och utställningen var mycket
välbesökt och uppskattad både från närområdet och
mer långväga.
Vidare visade vi ytterligare en utställning – Såna
djur finns – av Sällskapet för Undervattensfotografi
med ett 30-tal fotografier om livet under vattenytan
från varma och kalla vatten. Denna utställningen
fick vi ha kvar under hela hösten.
För barn och barnfamiljer hyrde vi vid tre tillfällen
in Lekverket från Frillesås som guidade och visade
hur livet var under 1700-talet och kaperiepoken.
Barnen fick göra rep, barkbåtar, smaka på
skeppsskorpor och lärde sig samtidigt om Lars
Gathenhielm och ortens kaperiverksamheter.
2018 var som bekant valår. I samverkan med
tidningen Norra Halland bjöd vi in alla politiska

partier som fanns representerade i kommunfullmäktige till Sommarpolitik på museet. Varje parti
fick en kväll var att redogöra för sina program om
både lokal, regional och rikspolitik. Över 400
personer kom till dessa livliga kvällar med många
frågor och samtal med våra förtroendevalda. Vår
samlingslokal användes även som vallokal för
förtidsröstning i veckorna före valet.
Under hösten 2018 hade vi åtta föredrag från
oktober – november och även dessa var välbesökta.
Vi är mycket tacksamma för att många kommer på
våra föredrag och på detta sätt stödjer vår
verksamhet.
Till museets guidade visningar, föredrag och egna
aktiviteter kom det 2415 personer under 2018.
Tillsammans med externa arrangemang såsom
konstutställningar, teater, musik mm så hade
Båtmuseet över tiotusen besökare förra året!
Under våren ska vi bygga en ny sommarutställning
med arbetsnamnet Lotsutkiken på Mönster.
Invigning blir på nationaldagen 6 juni.
I skrivande stund håller vi på att omdisponera vår
båthall med samlingen av utombordsmotorer av
skilda slag där vi samlar dem nere i båthallen vid
ena väggen med skyltar som beskriver varje motor.
Ett stort lyft för båthallen!
Vårens föredrag startar 21 februari och fortgår med
sju föredrag till 4 april.
Vårt återkommande projekt Onsala Maritima dag
äger rum lördag 25maj.
För att driva ett aktivt museum krävs omfattande
personalresurser. Vi behöver stärka upp styrelsen
med ytterligare medarbetare. Flera av oss i
styrelsen har kommit upp i en aktningsvärd ålder,
andra har hälsoproblem, varför vi behöver några
yngre entusiaster. Kom gärna och prova-på en
måndag när vi har arbetsdag. Vi börjar vid niotiden
och håller på till kl. 13 eller så länge man har tid att
stanna. Kl. 11 bjuds det på god fika.
Avslutningsvis vill jag tacka er alla som hjälp oss
med alla arbetsinsatser under året som gått och tack
till alla sponsorer som bidragit med material av olika
slag, verktyg, maskiner och pengar!
Ronny Tyrefelt
Ordförande
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Foto: Lars Jenssen

Hyr Båtmuseets möteslokal till styrelsemöte, dop, konstutställning, föredrag eller
mottagning! Bästa läget i Onsala. Samma priser i år som förra året.
1 - 4 timmar
5 - 12 timmar
12 - 18 timmar

775 kr
1000 kr
1500 kr

Kontakta oss för frågor, pris eller bokning: bokning@batmuseetonsala.se
Specialpriser för konstutställningar och andra utställningar som varar mer än en dag.

Välkommen som medlem i Båtmuseet! Årsmöte för alla medlemmar!
Medlemsavgift för 2019:
100 kr/enskild och 150 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 2018? 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.

Söndag 24 mars kl. 16
Se mer information på vår hemsida.
Museet bjuder på fika. Välkomna!

Redaktionen
Marie Cervin
Gunnar Dahlgren
Adress
Telefon
Hemsida
E-post
E-post bokning
Produktion
Tryck

marie.cervin@parvel.nu
gunnar.dahlgren@telia.com
Hagards väg 1, 439 31 Onsala
0300-647 60
www.batmuseetonsala.se
info@batmuseetonsala.se
bokning@batmuseetonsala.se
Båt- & Sjöfartsmuseet i Onsala
Copyshop i Kungsbacka
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Mönster – lotsplats i Onsala 1761 – 1936
Kusttrafiken längs den nuvarande svenska
västkusten gick från Svinesund, mestadels inomskärs, ända ner till Malesund, som skiljer Malö från
Onsalalandet. Därefter tvangs även de mindre
skutorna ut på öppet vatten och kunde inte få lä
förrän vid Hallands Väderö.
Redan i de isländska sagorna finns Mostardsund
omnämnt.
Detta innebar att de djupa och välskyddade
hamnarna och ankarplatserna runt vikarna i
Malösundsområdet drog till sig mängder av
sjöfarare. Här kunde segelskutorna få natt- eller
nödhamn i lä och här låg även sjöfararna och
väntade på förliga vindar. Det gavs otaliga tillfällen
för kontakter mellan sjöfararna och Onsalaborna.
Hamnarna var huvudsakligen Malöhamn innanför
öarna Fluet, Risholmen och Hästholmen.
Skallahamn och Knarrekil (Knallekil) hade plats för
mindre seglare.
Riskerna med kusten utanför Onsala var och är
förutom de starka vindarna, den oberäkneliga och
ofta starka ström som här löper fram.
Fartygen var på denna tid oftast råsegelriggade och
de kunde därför knappast kryssa mot vinden och gav
sig därför inte av från hamn eller god ankarsättning
annat än vid god vind för den kurs de ämnade ta. I
hamnarna innanför Nidingen kunde därför upptill
hundratalet fartyg samlas.

Mönsters lotsuppsyningshus är byggt på en gammal
bronsåldersgrav (stenröse). Udden där den är
belägen är en gammal boplats från stenåldern och
flera fynd av stenyxor och dylikt har funnits på
platsen. Här finns även en labyrint belägen cirka 200
meter söder om utkiken.
De vid sundet belägna husen har tjänstgjort som
bostäder för lotspersonalen och deras familjer. Här
bedrevs även skola för Mönsters barn och då bodde
även en lärarinna här. Undervisningen hölls fram till
cirka 1915, då undervisningen flyttades till skolan
på Ledet. Då det var lång väg att gå till Ledet
ordnades det med övernattningsmöjlighet i ett av
rummen på skolan för Mönsterbarnen.
Sönnerbergen utgjorde samfälld utmark för flera
gårdar, men 1865 utfördes laga skifte och marken
delades av gårdarna i första byalaget. På markens
norra del låg ett flertal stenstugor som beboddes av
folk som i huvudsak levde på fiske och på dagsverken i gårdarna samt på de små täppor varpå de
kunde odla något ätbart. Dessa människor var
mycket fattiga och här rådde stor nöd.
Mönster blev i slutet av 1700-talet föremål för
flottans intresse, vilket beskrivs av Erik Grill i ”Vår
Bygd” 1966.

För att underlätta in- och utsegling till dessa platser
upprättades därför 1761 en lotsplats vid Mönster.
Denna var utrustad med en utkik samt bostadshus
för lotspersonal. Förutom lots hade lotsarna till
uppgift att underrätta sjöfarare om de kummel och
båkar som fanns. Dessa kungjordes i utländska
pressen Hamburg-Altona-Danzig 1766 för att kunna
brukas om vädret var för hårt för lotsarna att gå ut
och man måste ta sig in på egen hand.
Foto: Stefan Petterson
Text: Ulla Svanvik
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Lotsplatsen var Nidingens kontaktnät
Nidingen var innan 1766 bemannad av endast en man som passade fyren två till tre veckor i taget.
1766 ökade bemanningen till åtta engagerade vakter med två man på varje pass som tjänstgjorde cirka två
månader åt gången. År 1832 krävde de nya fyrarna att fyrbetjäningen skulle vara bosatt på skäret med sina
familjer och samtidigt minskades antalet fyrpersonal till fyra – en fyrmästare, två fyrvaktare och ett fyrbiträde. Innan telefonens tid kunde folket på Nidingen endast kommunicera med land med hjälp av olika
signalsystem.

Dåtidens signalsystem
En flagg i topp på stången och tavlan uppe på tunnan: lotsarnas hjälp påkallades
En flagg i topp på stången och en flagg på fyrarna lutande västöver: olycksfall eller sjukdom och lotsarnas hjälp påkallas
En flagg i topp på stången och en flagg på en av fyrarna lutande östöver: sjukdomsfall och läkares hjälp påkallas
Två flaggor på stången och en flagg på ena fyren lutande västeröver: brist på proviant
Två flaggor på stången och en flagg på en av fyrarna lutande österöver: är det isfritt till Mönster?
Text: Ulla Svanvik

Rätt position till sjöss
kan vara skillnaden
mellan liv och död.
För 100 år sedan fick
sjöfarare för sin
positionsbestämning
förlita sig på sextant och
en välfungerande klocka (kronograf). Dessutom
krävdes vackert väder för att bestämma sin position
på detta sätt.
Vid dåligt väder var man tvungen att använda ”död
räkning” där man med hjälp av kompass lägger ut
kursen på ett sjökort och med hjälp av släplogg
bestämmer hur långt man har seglat på den förutbestämda kursen.
Positionsbestämning i gamla tider - framförallt vid
död räkning – innebar många felkällor, t.ex. avdrift

till följd av ström och vind. Man kan förstå att
navigering i okända, kustnära vatten under sådana
villkor innebar stora risker. Vattnen runt Onsala är
bland de mest svårnavigerade utefter den svenska
kusten och har resulterat i många haverier – över
700 de senaste 250 åren.
Det var därför logiskt att kronan 1761 lät inrätta en
lotsfördelningsplats i Onsala med ansvar för
lotsstationerna Mönster, Varberg, Falkenberg och
Halmstad. Det är också logiskt att Mönsters lotsplats
stängdes 1936. I början av 1900-talet hade ny teknik
börjat introduceras till sjöfartens fromma.
Radiofyrar, Decca, radar och GPS blev steg i en
teknikutveckling som pågår fortfarande och som
leder till en autonom sjöfart – en digitaliserad,
helautomatisk sjöfart där inte bara besättning men
också lotsar blir överflödiga.
Text: Jan Olsson

Nutidens signalsystem
VTS (Vessel Traffic Service) används som ett samlande begrepp för bland annat sjötrafikinformation och service till
sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden. Syftet är att förbättra sjösäkerheten och effektiviteten för
fartygstrafiken samt för att skydda miljön.
VTS-tjänsten ska bidra till att förhindra kollisioner och grundstötningar genom att samverka med trafiken och hantera de
trafiksituationer som uppstår inom VTS-området. I Amerikaskjulet i Göteborg inryms VTS Göteborg och lotsbeställningen för
Göteborgs lotsar. Den operativa personalen för lotsområde Göteborg, administrativ personal samt lotsar och båtmän, finns av
logistiska skäl placerade alldeles vid kajkanten på Tångudden. Här finns också lotsbåtarna med tillhörande faciliteter placerade.
Kungsbacka kommun tillhör VTS-Göteborg.
Kommunikationen med VTS-centralerna sker genom VHF-radio på särskilda radiokanaler. Samtliga VTS-centraler erhåller via
Sjöfartsverkets datanätverk information från fartygens AIS-transpondrar (Automatic Identification System).
Information från fartygens AIS-transpondrar och radaranläggningar länkas in till centralerna där den utvärderas av ett VTSsystem. Den bästa informationen om fartygens positioner och rörelser presenteras sedan i elektroniska sjökort på datamonitorer.
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Tvåtakts- och fyrtaktsmotorer
De första utombordsmotorerna som började
introduceras på tidigt 1900-tal konstruerades
vanligen med motorer av tvåtaktstyp för att få ner
vikten, ge enklare service och en hög driftssäkerhet.
Det var den norskfödde amerikanen Ole Evinrude
som gjorde den första utombordaren 1909, en encylindrig tvåtaktare. Innan han reste till Amerika
hade han experimenterat med att göra en automatisk
roddmaskin som han då senare utvecklade i
Amerika. En av orsakerna till uppfinningen var att
han ville komma snabbare över sjön till flickan han
var förälskad i.
Alrik Hult fick syn på Evinrudes båtmotor under en
resa i Amerika 1911 och köpte ett exemplar. Han
upptäckte snabbt att detta inte var en bra lösning då
den skakade och kändes osäker för små farkoster.
Därför utvecklade Alrik och hans bror Oscar en
båtmotor ”balansmotorn” som de tog patent på
1911. Den fick namnet Archimedesmotorn och
gjorde snabbt stor internationell succé 1912.
Bensindrivna tvåtaktare har varit det vanligaste då
dessa är billiga i produktion och inköp. De förbrukar
emellertid mer bränsle än fyrtaktare. In på 1990-talet
blev det vanligare med fyrtaktsmotorer – bland
annat som ett resultat av ökade miljökrav inom EU
när det gäller utsläpp av giftiga ämnen i motorernas
avgaser och mindre oljeutsläpp i vattnet, men också
beroende på fyrtaktsmotorns högre verkningsgrad
som minskar bränsleförbrukningen radikalt vid
samma utgående driveffekt.
Nackdelen med fyrtaktsmotorn jämfört med tvåtaktsmotorn är högre specifik vikt och en generellt
sett mer komplicerad motorkonstruktion. som oftast
ger högre underhållskostnader och större krav på
servicekompetens.
Fyrtaktsmotorn är generellt sett betydligt tystare än
tvåtaktsmotorn. Detta kan ha stor betydelse i starkt
trafikerade farleder i innerskärgårdarna med tät
bebyggelse utefter stränderna samt för sportfiskare
som vill hålla sig mest möjligt ljudlösa.
Dieselutombordare är ännu så länge stora och
relativt tunga. Fördelen är låg bränsleförbrukning,
lång livslängd (ca 3 gånger en bensinmotor) och ett
bra vridmoment på låga varv. Svenska OXE i

Museets utombordsmotorer har flyttats till ena väggen i
båthallen och till sommaren kommer det att finnas
informationsskyltar vid varje utombordsmotor.
Foto: Marie Cervin

Ängelholm tillverkar några modeller, COX är en
engelsk motor och Yanmar säljer Neander Sharksmotorer. Gemensamt för alla är att de är stora med
200 - 300 HK och kostar kr 400.000 - 500.000.
För professionella båtar som har många driftstimmar
per år är det säkert ett ekonomiskt alternativ.
Däremot har den elektriska utombordsmotorn
etablerat sig på marknaden och vunnit popularitet.
Elektriska utombordsmotorer är relativt små, och
motsvarar effektmässigt bensindrivna modeller på
omkring 1,5–2,0 hk. Dessa eldrivna motorer är
miljövänliga och kan användas till mindre båtar,
såsom gummibåtar och kanoter. Det är också vanligt
att de används som reservmotorer på mindre
sportfiskebåtar.
Text: Thomas Haraldsson och Marie Cervin
Källa:Jon Winge – Trebåter och Ny Teknik
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Vad är detta för verktyg?
Vi försöker hela tiden hålla museet uppdaterat
med vilka föremål vi har.
Vid senaste genomgången samlade vi alla
verktyg som vi själva är osäkra på dels vad de
har använts till och exakt vad de kallas.
Finns det någon av våra läsare som vet så är vi
mycket tacksamma om ni vill upplysa oss och
sända ett mejl till Thomas Haraldsson på museet.
E-post: t.haraldsson@icloud.com

Aktiviteter och guidning för barngrupper och skolklasser
Historisk resa för skolklasser till Båtmuseet startade upp under hösten
2018 tillsammans med Lekverket som har varit inhyrda på museet under
tre tillfällen förra sommaren.
”Bland kapare och skepp på Gathenhielms tid” är en intressant historisk
barnaktivitet för barn främst från årskurs 2 - 5 som vill lära sig fakta om
kaperiet och få en inblick i hur livet i Onsala och längs våra kuster tedde sig
på Lars Gathenhielms tid.
Med hjälp av knopar, sjödränkt ek, flaggspel och skeppsskorpor befäster
barnen kunskaperna praktiskt. Det varvas fakta och skapande aktiviteter med
lekar, skattjakt och spännande sägner från de stora haven och barnen får en
inblick i hur livet i Onsala var på 1700-talet.
Varje dag hela året får museet besök av barn som vill leka i lekskeppet
”Ingela” utanför museet. När museet har öppet är även de små sjöbodarna och
knopstationen öppen för alla barn.
Båtmuseet håller också vanliga guidningar för barngrupper och skolklasser om sjöfarten längs vår kust och
kaperiepoken.
Kontakta oss gärna för mer information och priser eller gå in på vår hemsida www.batmuseetonsala.se
Text och foto: Marie Cervin

-7-

Museiloggen 2019

FÖREDRAG VÅREN 2019
Mannen som pryglade Evert Taube
Som ung sjöman 1908 fick Evert Taube en tuff resa. Kaptenen ombord hette Oscar
Huldtgren och han lade inte fingrarna emellan med nybörjare. Men Huldtgren fick
en framgångsrik karriär i rederiet Transatlantic och Sjöfartsmuseet har fått många
av hans foton och berättelser.
Karl berättar om hans färgstarka liv och riktiga skepparhistorier utlovas…

21 februari

Karl Hellervik

28 februari

Karl Henrik
Andersson

Vattenkraft och tändkulemotorer förr och nu
Karl Henrik, som har ett stort antal råoljemotorer och ett tjugotal vattenkraftverk,
berättar i ord och bild om vattenkraftens utveckling under tusen år och
tändkulemotorns utveckling under 100 år. Något för alla teknikintresserade!

Ulf Eliasson

Sjövärnskåren - SVK
Berättelser om en hundraårig frivilligorganisation med 18 lokala sjövärnskårer som
rekryterar och utbildar flickor och pojkar med tonvikt på den marina verksamheten.
Här får man utmaningar, äventyr, kamratskap och mängder med kunskap, inte
minst i segling och rodd. Sommarkurserna pågår under tre veckor på Känsö utanför
Göteborg med fria resor, mat och logi. Senare i utbildningen ges möjlighet att
genomföra tre veckors seglats med marinens skonerter Gladan och Falken.

7 mars

Bilden av Göteborg

14 mars

Kristian Wedel

Kristian Wedel, känd göteborgsförfattare och journalist, berättar på sitt speciella sätt att se
på gamla bilder på ett nytt sätt.

21 mars

Johan Sundeen

Birger Forells levnadsöde – antinazist, Tysklandsvän och Onsalabo
Johan berättar om en intressant och spännande tid i Berlin där Forell arbetade som
kyrkoherde, hjälpte förföljda i Nazityskland och övervakades av Gestapo.
1944 skickades han av kyrkornas världsråd till England för att ta hand om tyska
krigsfångar. Birger Forell har hedrats med olika utmärkelser, bland annat fått
gatunamn och platser i Berlin, samt utnämnts till hedersdoktor.
Är begravd på Onsala kyrkogård.

28 mars

Hans Forsberg

Kungsbacka nu och framgent
Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande, berättar om Kungsbacka som en
välmående kommun men med framtida utmaningar.

4 april

Martin Almqvist

Olika ting vi passerar till sjöss
Martin är en skicklig fotograf och författare inriktad på havet.
Under kvällen kommer han visa bilder och berätta om sina upplevelser - vilka
också resulterat i flera böcker.

Samtliga föredrag startar kl. 19 i Båtmuseets lokaler, Hagards väg 1, Onsala
Entréavgift: 80 kr för medlemmar och 100 kr för övriga, inklusive fika.

Med stöd av Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid
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