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ALLA SOM HAFT MED FISKE ATT GÖRA, vet att man ibland 
behöver tyngder för att hålla bragder inom rimliga gränser när de 
väl kommit i vatten, bilden ovan från 1974.
     I stället för att leta lämpliga storlekar på stentyngder i strand-
kanten har vi här att göra med en innovation som baserades på ett 
självmant sätt att framställa det antal tyngder som i varje skede 
behövdes. I Malax har vi bröderna Ingmar (1938–2000), Lasse 
(1933–1997) och Henrik Herrgård som i medlet av 1970-talet 
experimenterade fram en typ av tyngd som fick gehör inte bara i 
Malax utan i vida kretsar omkring. En tyngd som tillverkades av 
betong och göts i en form tillverkad i stålplåt, i detta fall av Lasse 
Herrgård. 
     En avvikande utformning av liknande tyngder tillverkades även 
av smeden Tor Köping (1918–1993) i Åminne, Malax. Ett antal 
tyngder finns i Kvarkens båtmuseum i Malax att jämföras med 
(KBM 3568–3569 m.fl.).
    Det gjordes en hel del prover bl.a. av betongens täthet dvs. grov-
kornigheten i betongen, och speciellt för stabiliteten i det hål som 
var ett måste för att ett rep skulle kunna enkelt fästas utan knutar 
till bragden. En repstump som alltid kunde återanvändas och inte 
släppte taget om tyngden – en tyngd på ca 4 kilo. 
   Enligt utsago tillverkade bröderna tusentals stenar varav en del 
återfinns i bygden, dels i användning av de få återstående fiskarna, 
dels tyngder i förbrukat skick. Invid några steg i utvecklingen av 
nämnda ”cementklumpar”. En fördel med denna typ av block kan 
inte underskattas när det gäller dess smidiga användningssätt år ef-
ter år och till självkostnadspris.
     Fortfarande används dessa överblivna klumpar också som deko-
ration i blomrabatter – gott så.
             Text och bilder:  Bror Antus

Tor Köping med bragder, oktober 1974 (från dia).



Nymålat ankare.
Donation av Ivar Laine.
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Välkommen - Tervetuloa - Welcome!
Kvarkens båtmuseum är öppet 25 juni–4 augusti, tis–sön kl.13–18
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Fornminnen i Österbotten
46 tavlor av Mikael Herrgård 
visas i Kvarkens båtmuseum

sommaren 2019
BÅTMUSEET ÄR ÖPPET 25 JUNI–4 AUGUSTI 2019 kl. 13–18. MÅNDAGAR STÄNGT. 
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Signaler   

ATT KOMMUNICERA har vi haft behov av i långa tider. 
Intensitetenidennatrafikharutvecklatsmedrekordfartpå
senare år.

Pånärmarehållkanöverförandetav talröstenskege-
nomtalrör.Påbåtaranvändesförutvidatrattarochvissel
anordningar,hörbarapånågrahundrametershåll.

Tillenoptisktelegrafhördeensignalbokmedhundratals
olikaförklaringarsomt.ex.nr352=Följande är hemligt.

Ävengenomoptiskasignaler,genomflaggoravolika
färg och form, genom ljus, genom olika ställningar, ge-
nomhögtupphissadesärskiltformadeföremålt.ex.luckor
på telegrafmasten som med hjälp av linor
kunde ställas i öppet eller stängt läge, som
synspålångthåll,signaleradesisynnerheti
sjöfarten,meddeladesordochsatserpåsto-
raavstånddärdenmänskligaröstenintepå
långtnärskulleräckatill.

Teckentelegrafenuppfannsår1789avfrans-
mannenClau de Chappe.Menpånärmarehåll
har vi Abraham Nicklas Clewbergfödd1754
iÅboochadladEdelkrantz.Hanvarpoetoch
chefförKungligaTeaterniStockholm,enavde
första i SvenskaAkademien. Edelkrantz upp
fannennyoptisktelegrafsomkomattbetyda
en hel del för kustbevakningen under kriget
1808–1809. Det första telegrammet gick till
KungGustav IV Adolf på60årsdagen1794.

Morsesignaler sändes alternativt elektroniskt eller via
ljussignal(medegetkraftverk).Dessaapparateranvändes
mestmellanfartygpåkortareellerlängreavstånd.

Till Kvarkens båtmuseum har donerats just en sådan
ljussignalapparat (KBM3369).Apparaten är förseddmed
en ljuskälla typ strålkastare, förtäcktmed lameller av en
plåtliknande persienn, som kan släppa ut ljuset genom
lamellerna eller helt stänga ut ljuset. En morseapparat i
dessenklasteutförandemedmanuellmanövrering.

Denoptiskatelegrafenbyggdesfrånslutetav1700talet
framtilldessdenelektriskatelegrafen,somjuvaröverläg-
senikapacitetochhastighet,övertogverksamheten.

Villmannärmarestuderaämnetnärmarekanman
lånat.ex.bokenOrd i sikte av K V Tahvanai nen som
visardenoptiskatelegrafeniSverige1794–1881.

Förflyttar vi oss framåt i tiden på ämnet med-
delanden så träffar vi på ord som kryptering (eller
chiffrering) och i omvänd ordning dekryptering och
nuärviinneisignalspaningochnumåstekryptotom-
vandlastillklartext=forcering.

          Textochfärgbild:Bror Antus
Layout:GöranStrömforsSvartvitaillustrationerfrånInternet.
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OPTISKA SIGNALER, LINJESIGNALER, 
FARTYGSSIGNALER . . . 

Ljussignalapparaten vid Kvarkens båtmuseum. 

Morsetecken.

Teckentelegraf ovan
 och Claude Chappes 

teckentelegraf till vänster. 

Morsenyckel ovan och 
Morsealfabet till höger.



EN LOGG är en apparat avsedd för bestämning av ett 
fartygs hastighet genom vatten och därmed även av den 
på viss tid tillryggalagda distansen.
      Hastighet till sjöss räknas alltid i knop, varvid med 
1 knop förstås en fart av 1 nautisk mil (dvs. 1 distans-
minut) per timme. Då 1 distansminut är 1852 meter och 
timmen innehåller 3600 sekunder, ser man att 1 knop är 
ca en halv meter – noga räknat 0,513 meter per sekund.
   Räkneverket är fastsatt i aktern på båten med ett 
svänghjul intill. Två visare anger a) distansminuter, b) 
fjärde- eller tiondedels distansminuter.

Släploggen är den vanligaste typen
Loggens verksamma del liknar en långsmal propeller, 
som vid bogsering i vatten kommer i rotation. Denna ro-
tation förmedlas genom linan (som inte får påverkas av 
kölvattnet) till ett räkneverk, som är graderat  i nautiska 
mil. Vid stopp, eller om fartyget backar, bör loggen halas 
hem för att inte fastna i propellern. Släploggen baseras på  
Walker´s Patent Harpoon Ship Log.

Skäddlogg
Den enklaste loggen är skäddloggen. Linan är ett stycke 
från den med en blytyngd utrustade skäddan försedd 
med ett tydligt märke och är härefter indelad i längder 
om icke fullt 14 meter, varvid indelningen utförts med 

små märlingsändar, den första markerad med en knut, 
den andra med två knutar osv. Härav beteckningen knop 
för hastighet. Tiden togs förr med ett timglas, som rann 

Fartygsloggen
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Släplogg (KBM 2485) 
i Kvarkens båtmuseum, 
Åminne, Malax.  
Foto: Bror Antus

Layout: Göran Strömfors

i 30 sekunder. Antalet längder som löpte ut under denna 
tid angav direkt farten i knop.

Trycklogg  
En logg med namnet trycklogg finns även, men med en 
annan princip, nämligen att trycket stiger i ett från far-
tygssidan i vattnet utskjutande rör då dess mynning är 
riktad framåt. Ett dylikt rör kallas pitotrör efter uppfin-
naren.  

Sumloggen 
är en vanlig logg som sitter på båtbottnens undersida, en 
liten propeller vars rotation förs över till ett instrument, 
mekaniskt eller elektroniskt.         
                                                 Bror Antus

Släploggen och hur
den används.

Skäddlogg
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I tider som gått, dvs. före ”plastålderns 1960-tal”, 
samlades gamla träbåtar ihop och brändes upp i 

stora brasor och gissa om dom gick upp i rök, såvida 
de inte vändes upp och ner och fick fungera som ett 
förråd ute i skärgården för diverse saker en längre tid.
     I nuet lyser träbåten nästan med sin frånvaro för-
utom på båtmuseer (t.ex. Kvarkens båtmuseum) där 
gamla ”ögonstenar” finns bevarade. Talar man om 
en nyproduktion av träbåtar kan man nog säga att 
den görs främst för husbehov, eller kalla det special-
beställning om du vill.
    Tiderna förändras och vi med den. Talar vi om 
båtar så har vi den hos oss främst förekommande 
glasfiberbåten som nu har blivit så ålderstigen att en 

 Glömde att jag hade en båt ...
del ägare inte längre bryr sig om farkosten, och då ta-
lar vi om en mindre/billigare storlek som lämnas vind 
för våg när båtintresset svalnat. Det är inte heller lön-
samt att lappa och laga. Nu betraktas den över givna 
båten som ett problem att ta hand om som helst ska 
retur neras till en uppsamlingsplats för problemavfall.
      Att angöra en brygga som inte finns kan ibland vara 
orsaken till att överlämnandet sker till naturvårdare 
i den mån det finns sådana på orten. Markägaren, 
kommunen får i sista hand ta ställning till hur man 
skall förfara när liknande problem dyker upp.
Text och bilder: Bror Antus 
Layout: Göran Strömfors 



Båtar i vinterförvaring 
STORT ELLER LITET BÅTHUS – ja, om båten inte ryms i båthuset så är det bara att placera den 
utomhus. Passa på att ta in båten så länge det är öppet vatten, om inte kan du låta båten stå utomhus, tids 
nog kommer solen och värmen.  
     En båt mår så mycket bättre om den har underlag att ligga på över vintern. En snötyngd båt med under-
måligt underlag riskerar att bli sned i formen såvida den inte guppar i vattnet. Dessutom bör båten helst 
vara täckt med en presenning, ordentligt fastbunden så att inte vinterstormar drar iväg med den – tänk på 
det, och glöm att det värker i styrarmen.          Text och bilder: Bror Antus 
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Ovan: båtar invid Kvarkens båtmuseum 2011.

       1993                                               2002                                                    2002

       2006                                                      2018                                                2018

       2014                                                      2018                                                 2015

Bilderna nedan är tagna på olika platser under olika år..



Råkar i isen  
VAD ÄR EN RÅK FÖR NÅGOT undrar mången. Jo, 
det är en isspricka, en synonym till råk. Inte så sällan 
vintertid påträffas en råk ute på isarna. Obestämt var 
råken uppstår – av vind och strömmar skapad  bildar 
den en källa till tråkigheter i värsta fall.

Råken kan vara en spricka i isen på en kortare eller 
läng re sträcka och dess bredd är på många ställen 
oförutsägbar, då den ibland är översnöad och försvin-
nande lik istäcket. 

Lömska råkar och undermineringar brukar i tider
na utmärkas av lokalbefolkningen, t.ex. fiskare, med 
späda granruskor som ett varningstecken. Ibland visar 
granmarkering en en säkrare färdled.

En utprickad led kan underlätta en färd i mörker på 
isar och vägar som drivar igen (fylls med snödrivor). 
Leden kan  då spåras via en markering,  t.ex. med gran-
ruskor som lotsat mången irrfärd hem. Men vem sätter 
ut dessa granruskor – jo, det måste i första hand vara 
folk som känner till hur man går till väga att skaffa 
fram dessa granruskor – från egen skog eller annans. 
Och hur vet man var råkarna upp står ”ur intet” – ja,  
inte kan man lita på bondepraktikan i dessa tider ...

Vindsurfare med hygglig fart kan så att säga flyga 
över en råk, likaså skoterburet folk som rör sig vant på 
isarna. Men värre kan det vara med en transport med 
häst och släde som  nuförtiden, dessbättre, blir alltmer 
sällsynt ute på isvidderna.             Text och bilder: Bror Antus

Layout och bakgrundsbild: Göran Strömfors  
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      Roligt, roligt ... 

    ... men farligt, farligt!


