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Nu är vår nya hemsida utlagd. Vi hoppas att kunna 
vara aktuella och uppdatera sidan snabbt. Vi kan nu 
själva sköta den. Besök den på
               http://www.batmuseetonsala.se

NAVIGATIONNAVIGATION
FRÅN FORNTID TILL NUTIDFRÅN FORNTID TILL NUTID

NAVIGATION ”Konsten att ta sig fram dit man ska och un-NAVIGATION ”Konsten att ta sig fram dit man ska och un-

der tiden veta var man är”der tiden veta var man är”

Människan har i flera tusen år färdats över haven och be-Människan har i flera tusen år färdats över haven och be-

folkat de mest avlägsna öar. Hur kunde våra förfäder ta sig folkat de mest avlägsna öar. Hur kunde våra förfäder ta sig 

fram över haven utan att segla vilse?fram över haven utan att segla vilse?

Vad är navigation och hur går det till?Vad är navigation och hur går det till?

Vi vill med denna utställning visa hur det gick till och Vi vill med denna utställning visa hur det gick till och 

hur det går det till idag.hur det går det till idag.

Hagards väg 1   Onsala      Telefon 0300-647 60        E-post info@batmuseetonsala.se      http://www.batmuseetonsala.se

Utställning på Båt- och Sjöfartsmuseet i OnsalaUtställning på Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala
6 juni - 21 augusti6 juni - 21 augusti

Lördag-söndag 13.00 - 16.00, onsdag 17.00 - 20.00Lördag-söndag 13.00 - 16.00, onsdag 17.00 - 20.00

Välkomna till öppnandet av museet och invigning 
av vår nya utställning, måndag 6 juni kl. 12.00. Erik 
Norinder, utvecklingsledare för Kultur och fritid 
i Kungsbacka  inviger utställningen. Vi bjuder på 
dricka och snacks.
Många fina inlånade navigationsinstrument.
Alla välkomna.

Fortfarande har vi många medlemmar som inte beta-
lat sin medlemsavgift. Kontrolera att det inte är du!

Du når oss enklast på vår mejladress 
info@batmuseetonsala.se 
Vi finns på Facebook 
http://www.facebook.com/batmuseetonsala
Museet ligger i Onsala Kyrkby.
Adress: Hagards väg 1, 439 31 Onsala 
Telefon: 0300-647 60


