Hej alla medlemmar och s

Sommaren är på väg och nu är det
full aktivitet inför Onsala Maritima
Dag den 25 maj och årets sommarutställning som invigs 6 juni på
nationaldagen. I år kommer vi faktiskt att kunna visa tre olika utställningar som till vissa delar har stark
lokal proveniens.
Lotsplats Mönster är en utställning
framtagen av Jan Olsson som berättar i text och bild om lotsplatsens
historia från 1761 och fram till nedläggningen 1936. Utställningen ger
en inblick i den gamla lotsplatsen
på Mönster och livet där. Lotsuppassningshuset som 1880 flyttades
från Karlskrona till Mönster är det
enda som idag återstår i ursprungligt skick av lotsplatsen.
Den andra stora utställningen Hav
består av 21 tavlor som skildrar den
del av världshavet som utgörs av
Vendelsö- och Kungsbackafjorden,
sett ur Carl-Magnus Stolts ögon. Vi
får uppleva vattnets och himlens
skiftningar vid olika väder och årstider.
I museets båthall visar vi Verkligheten i miniatyr. Här presenteras båtar
i modell med verkliga farkoster som
förebild. Modellerna kommer dels
från museets egna samlingar och
dels är de inlånade från lokala båtbyggare som bland annat Modellbåtsakademien som generöst har
lånat ut en del av sina pärlor. Vi kan
visa en mångfald av olika modeller
såsom fiskebåt, skärgårdskryssare
A-22, Torsösnipa, Doris från Härön,

jigg, en Maxi 77 och en trepunkts- konstruktion åter komma på rätt
galosch.
köl. Victoria-klassen kännetecknas av hög manöverduglighet och
Missa inte tillfället att ta en när- goda gångegenskaper som gör det
mare titt på museets praktmodell möjligt att undsätta nödställda
av Calmare Nyckel, byggd 1928 av under alla väderförhållanden. Det
den kända göteborgska modellbyg- finns 36 båtar i Victoria-klassen
garfirman AB Sverre. Förebilden hos Sjöräddningssällskapet.
byggdes i Holland omkring 1625.
Modellen finns att se på övervå- Rausing-klassen är en sjöräddningen närmast nödutgången.
ningsbåt för utomskärs och är med
Båtmuseet
utombordsmotorer sina 20 meter de största båtarna i
visas numera på ett överskådligt Sjöräddningssällskapets enheter,
sätt genom ett väggmontage i båt- och är stationerade i sjötrafikinhallen i anslutning till modellerna. tensiva områden med stora passagerarströmmar utefter Sveriges
I museets stora sal exponeras kuster. Båtarna är kapabla att verka
dessutom två av Sjöräddnings- under extrema väderförhållanden.
sällskapets större båtar. Sjörädd- De är försedda med vattenjetaggreningssällskapet har varit frivilliga gat och utrustade för att hantera
sjöräddare sedan 1907.
olyckor med många nödställda. För
strandnära insatser och i extremt
Det finns 71 räddningsstationer grunda områden finns en Rescueoch fler än 230 räddningsbåtar runner med ombord. Det finns tre
längs våra kuster och i våra största båtar i Rausing-klassen.
sjöar. 2200 frivilliga sjöräddare är
beredda att rycka ut, dygnet runt, Brita och Sven Rahmns Stiftelse är
året om. Inom 15 minuter är rädd- huvudsponsor till årets sommarutningen på väg när larmet går. Ar- ställning.
betet drivs framåt tack vare många
ideella insatser. Det kostar pengar Årets Kulturarvsdagar går av staatt varje år utbilda frivilliga, repa- peln 6 – 8 september i samarbete
rera båtar och tanka för att kunna med Kulturföreningen Vingen i
gå ut på larm och mycket av den Onsala.
dagliga driften täcks av medlemsavgifterna från 115 000 medlem- Vår förening, som snart fyller 20
mar.
år, behöver tillskott av nya engagerade medarbetare för att förnya
Modellerna som visas på Båtmu- och föryngra styrelsen. Hör gärna
seet i sommar är Victoria-klassen av er till någon i styrelsen om du
som är en självrätande sjörädd- vill vara med.
ningsbåt på 12 meter och speciellt framtagen för insatser till Hoppas vi ses i sommar och varmt
havs, utefter Sveriges kuster och välkomna!
i våra omfattande skärgårdar.
Om olyckan skulle vara framme Styrelsen för Båt-och Sjöfartsmuoch båten slår runt under ett upp- seet i Onsala
drag så kan den själv genom sin

Bli medlem i
Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala!

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. Alla arbetar ideellt på museet.
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sympatisörer till Båtmuseet!
MISSA INTE...

Lotsplats Mönster är en utställning som berättar i text och bild
om lotsplatsens historia från 1761
och fram till nedläggningen 1936.
Bilden visar lotsuppassningshuset på Mönster.
Foto: Jan Olsson

I museets båthall visar vi
Verkligheten i miniatyr.
Här presenteras båtar
i modell med verkliga
farkoster som förebild.
Foto: P-Å Karlsson

Utställningen Hav
består av 21 tavlor som
skildrar den del av världshavet som utgörs av
Vendelsö- och Kungsbackafjorden, sett ur
Carl-Magnus Stolts ögon
Foto: Carl-Magnus Stolt

Öppettider på
Båtmuseet i sommar
6 juni – 31 augusti
Söndagar kl. 13 - 17
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.

Victoria-klassen är en
självrätande sjöräddningsbåt och speciellt
framtagen för insatser
till havs. En modell av
denna visas på Båtmuseet i sommar.
Foto: Mats Ryde

Kulturarvsdagarna 2019
I samarbete med Kulturföreningen Vingen i Onsala arrangeras 6 - 8 september årets Kulturarvsdagar på Båtmuseet.
Fredag 6 september - söndag 8 september kl.11–15 Konstutställning
där ett urval av konstnärer från Kungsbacka visar några verk var.
Lördag 7 september kl. 13 Guidning av museet.
Söndag 8 september kl. 15
Premiär för Teater Vingens Cabaré DÅoNU!
Texter av bland annat Robban Broberg, Hasse och
Tage, Kent Anderson och Emil Jensen.
Fri entré. För mer information, gå gärna
in på www.batmuseetonsala.se

Medlemskap kostar 100 kronor för enskild
medlem och 150 kronor för familj.
Bankgiro: 5081–3880
Swish: 123 222 1737
Skriv namn, adress och e-postadress på inbetalningen!
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WWW.BATMUSEETONSALA.SE
INFO@BATMUSEET.SE

9

