
JARRAMAS, en fullriggare i Spinnhuset
skänkt av Götamedlemmen och
Göta-Veteranen Gerhard Lindström.

  Vid Göta-Veteranernas Luciakaffe, söndagen den 11 
december 2011, skänkte Veteranen Gerhard Lindström
en fin båtmodell av en seglare av äldre typ.
Gerhard själv trodde att det kunde handla om övningsfartygen 
Gladan eller Falken.
Det är en byggsats som hans förra svärfar byggt.

  Nu gäller det att forska!
Så klart anlitas Jonas Ekblad. Han i sin tur anlitar sina 
experter.

  Dieter frågade Jonas: Gerhard vill skänka bifogade (2 
fotografier) amatörbyggda modell till G.S.S.,
den är ca 80 cm lång ö a och 60 cm hög. Vad är detta för seglare? Gerhard själv trodde på Gladan 
eller Falken, men det kan det inte vara. Går det att hitta någon förebild någonstans?
Om du har någon idé, mejla!

  Jonas svarade: Kan garantera att det inte är Gladan eller Falken. Har, tro det om ni vill, ett förflutet 
som stortoppsgast på Gladan. Skickar bilden vidare till några extremt kunniga i min bekantskapskrets. 
Misstänker att det är en ren fantasi.

  En av Jonas extremt kunniga bekanta, Erik D, svarar:
Helt klart är att det är en grovt tillyxad s. k. sjömansmodell, dvs troligen gjord av nån som seglat henne 
men inte följt noggranna ritningar och eftersträvat exakthet.
Påståendena om Gladan eller Falken kommer nog från tankar på de gamla skeppsgossebriggarna 
men stämmer alltså inte in med modellens rigg. Det ser ändå ut som ett skolskepp mer än en 
lastdragare, bl. a. då det är fönsterventiler i sidan och inga lastluckor.

  Vid Götas PUB-afton den 2 december 2011 ventilerades båtmodellens ursprung med ledning av 
förevisad modell och fotografier.    
PUB-gästerna beslöt enhälligt, efter analys och diskussioner,
det är JARRAMAS!
Så får det förbli skeppets namn.

Med koll på Google och Wikipedia kopierades ett antal dokument, 
som väldigt liknar både båtmodellen
och JARRAMAS – Museifartyg i Karlskrona. 

Gerhards svärfar som ville bygga en modell av Gladan eller 
Falken behöver inte bli besviken: Det blev en Fullriggare!

(Någonstans på nätet hittade jag en information om att
Wentzells hade en byggsats om en fullriggare som liknar
denna en gång i tiden, men kan inte hitta det igen.)

               
JARRAMAS på Veteranskåpet i Spinnhuset.                   Numera 
hänger JARRAMAS som votivskepp
     i ett av fönstren mot gården.
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