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Båtcafé

Två nya utställningar i sommar

H

ej alla medlemmar och sympatisörer till vårt fina museum!
Äntligen, nu står sommaren för dörren – och med
den årets sommarutställning.
Vi har två nya utställningar som visas hela sommaren
från den 6 juni – 27 augusti.
På nationaldagen inviger vi det nybyggda skärmtaket samt årets sommarutställningar som är ”Kaperi och
sjöröveri i våra farvatten” och ”En
resa med M/S Valencia från Halmstad till Savona, Italien 1969”.
”Kaperi och sjöröveri i våra farvatten” är en utställning som är hemmahörande på Havets Hus i Lysekil
där den gått under namnet ”Skagerraks Kapare med rätt att plundra”.
Det är en spännande utställning för
barn och lekfulla vuxna i alla åldrar
där man får känna, uppleva och fördjupa sig i kaparnas öden och lära
sig skillnaden mellan kapare, pirater
och sjörövare.
Båtmuseet kommer ha kvar utställningen en längre tid, så att skolklasser i kommunen ska få möjlighet
att se utställningen och lära sig lite
mer om vår spännande lokalhistoria.
Den andra utställningen är ”En
resa med M/S Valencia från Halmstad
till Savona, Italien 1969. Vi får följa
Onsalabon Hans ”Charlie” Carlsson, befälhavare på detta lastfartyg
som seglade för Svenska Lloyd.
Vårt stora lekbåtsprojekt som pågått
ett par år är nu färdigt. Lekbåten ”Ing-

Båtcaféet är öppet hela sommaren när museet är öppet. I år serverar vi smörgåsar och hembakat
fikabröd, samt kaffe, te och saft.
Intäkterna från båtcaféet går oavkortat tillbaka till museets verksamhet,
så kom gärna och besök oss ofta!

Vi behöver dig!

ela” är på plats utanför museet och
sjöbodarna är färdigbyggda. Inne i
en av sjöbodarna finns en knopstation där barn kan lära sig hur man
gör enkla knopar. Vi kommer också
att få en skylt vid lekbåten som berättar om kaperiet längs vår kust.
Detta är ett projekt som möjliggjorts
genom bidrag från Erikshjälpens
Kungsbackafond och ett samarbete
med Aranäsgymnasiets avgångselever 2016, ett så kallat skarpt projekt.
Inne i museet kan ni ta del av projektets olika stadier, allt från marknadsundersökningen som Aranäseleverna gjorde både i Kungsbacka
kommun och i Göteborg, till byggandet av de åtta modellerna av en
lekbåt utformad efter förslag från
många skolbarn som deltog i mark-

nadsundersökningen – och till sist
byggandet av lekbåten, sjöbodarna
och knopstationen. Syftet med projektet är att väcka barns intresse för
vår lokala sjöfartshistoria.
Viskvällar på museet – ja, nu vågar vi kalla det för en tradition. Detta är tredje året i rad som vi har viskvällar på museet under sommaren,
något som varit mycket uppskattat.
I år kommer Valldagänget och Tonado. Missa inte detta!
Varmt välkomna till Båtmuseet i
sommar!
Styrelsen för Båt- och
Sjöfartsmuseet i Onsala

Öppet i sommar
Nytt för i år är att vi har bytt öppettider till onsdagar,
torsdagar och söndagar, då många kunder har uttryckt
en önskan om att hyra vår möteslokal på andra dagar.
Från och med 6 juni – 27 augusti har museet öppet:
Onsdagar
kl. 12 - 16
Torsdagar
kl. 17 – 20
Söndagar
kl. 12 – 16

Det är fritt inträde till museet för alla privatpersoner. Ett
frivilligt bidrag mottages däremot tacksamt.
Om ni är en grupp eller skolklass som önskar guidning
eller om ni som grupp önskar att besöka museet utanför
våra vanliga öppettider, kontakta oss för pris och bokning.

Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala, Hagards väg 1, 439 31 Onsala

Onsala- och Kungsbackabo, bli medlem i Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala och hjälp oss driva vår ideella
verksamhet vidare. Som medlem är
du med och utvecklar vårt museum
och gör det möjligt att skapa trevliga
aktiviteter under hela året och för
alla åldrar. Vi är beroende av medlemsintäkter och sponsorer för att
framgångsrikt kunna driva museet.
Vi tar även tacksamt emot penninggåvor, stora som små, för
att kunna utveckla och driva
vår ideella verksamhet vidare.
Medlemskap kostar 100 kronor för
enskild medlem och 150 kronor för
familj.
Bankgiro: 5081-3880
För sponsring ber vi er vänligen att
kontakta oss i styrelsen.,
(Kontaktuppgifter längst ned)

Besök av Uddevalla gymnasieskola som byggt lekbåten ”Ingela”. Foto: Marie Cervin

Roy Svensson och Leif Andersson lägger sista handen över byggandet av
de små sjöbodarna, där bland annat
en knopstation för barn ska inhysas.
Foto: Marie Cervin

Viskvällar på Båt- och Sjöfartsmuseet

I år är det Valldagänget och Tonado
som bjuder på stämningsfull musik
och allsång.

3 augusti - Valldagänget
Valldagänget med Hans-Åke Börjesson, Bert Gustafsson och Kaj Börjesson bjuder på kontrabasdragspel och
gitarrer med en välkomponerad repertoar av både gammal och modern
musik. Musikframträdandet blandas

med egna episoder, historier och dialog med publiken.

17 augusti - Tonado
Visgruppen Tonado med Martin
Lignell, Janne Finnäs och Malin Lignell bjuder på sånger om havet och
kusten tillsammans med låtar om
Onsala med omnejd. Egna alster
blandas med allsånger och välkända
bitar.

Inträde från kl. 18. Musiken spelar
upp kl. 18.30.
Entré: 100 kronor
Det finns möjlighet för köp av enklare mat och dryck under kvällen.
Då vi har ett begränsat antal platser
i museets möteslokal kan ni med
fördel förhandsköpa biljetter till viskvällarna i vårt Båtcafé. Det går också bra att köpa biljett vid inträdet.

Tel. 0300-647 60 • info@batmuseetonsala.se • batmuseetonsala.se

