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Vi vill tacka er för i år ochVi vill tacka er för i år och
 önskar er en  önskar er en 

God Jul och ett Gott Nytt År.God Jul och ett Gott Nytt År.

Ett intensivt år för oss i styrelsen för Båt- och Sjö-
fartsmuseet i Onsala går snart till ända.
Under pandemin då vår utåtriktade verksamhet varit 
synnerligen begränsad kunde vi däremot koncentrera 
oss på att förbättra och förnya museets utställningar.
Genom donationer och riktade nyförvärv har sam-
lingarna kunnat utökas på ett målmedvetet och för 
framtida utställningar gynnsamt sätt. 
Föreläsningsserierna har under hösten åter uppnått 
de publikuppslutningar som får oss i styrelsen att 
känna att vi är på rätt väg vad gäller val av ämnen 
för föredragen.
Museets uthyrningsverksamhet har under året 
överträffat alla våra förväntningar och kan närmast 
betraktas som ”all time high”.
Med generösa verksamhetsbidrag från såväl Kungs-
backa kommun - Kultur & Fritid och Onsala Koffer-
dikapteners Förening har såväl den traditionsenliga 
Maritima dagen och årets sommarutställning kunnat 
produceras och uppskattats av det stora antalet besö-
kare vi haft under året.
Stärkta av årets framgångar ser vi med tillförsikt 
2023 närma sig.
Maritima dagen är som vanligt inplanerad till lör-
dagen den 13 maj. Sommarutställningen kommer 
traditionsenligt att invigas tisdagen den 6 juni och 
kommer att presentera Nidingen ur olika perspektiv. 
Som om inte detta skulle räcka för att tillfredsstäl-
la den kunskapstörstande allmänheten har vi redan 
planlagt och bokat vårens sex föredrag. Som vanligt 
omspännande ett antal intressanta ämnesområden 
med stark koppling till sjöfart. 
Med dessa rader vill styrelsen framföra ett stort tack 
till alla våra medlemmar och övriga intressenter som 
följer oss på hemsidan, via nyhetsbrevet och/eller 
Facebook.
Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och 
ser fram emot att träffa er nästa år.
Styrelsen

Hans farfar och 
generationerna 
före honom var 
fi skare som gick 
ut i alla väder för 
att försörja sina 
familjer. Ett bitvis 
hårt liv på en kust 
som på många sätt 
var totalt annor-
lunda än i dag.
Gösta Franséhn är 
tillbaka vid havet 
och har tagit upp 
fi sket. Men det är 
ett hav som alltför många använder som soptipp och han 
insåg att något måste göras för att rädda kusten. Han star-
tade Vrakat som en strandstädningsorganisation och nu har 
den blivit en förening med nära 200 medlemmar som städar 
stränderna från tonvis med plast, linor, dumpade redskap 
och djur som fallit offer för föroreningarna.
På webbplatsen Vrakat.se har han rapporterat om arbetet 
med att rensa kusten, men också skrivit personliga betrak-
telser om unika strandfynd, farfar hummerfi skaren och 
livet på västkusten. Det här är några av hans historier från 
bloggen, varvat med nyskrivet material och bakgrund till 
berättelserna.

Texten är hämtad från bokens baksida.

Gösta Franséhn, medlem i vår förening har 
kommit ut med boken En vrakares historia.
Boken fi nns att köpa på museet.
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Vårens föredrag

23-feb               Ingvar Alnström  Klippan 
02-mars  Svante Lysén               Kärringön 
09-mars  Lennart Molander  Segling i Västindien 
16-mars  C-M Stolt               Flykten till livet. Om den unge Evert Taube.  
23-mars  Anders Källgård   Från Pitcairn till Hemsö 
30-mars  Tobias Dahlin               Undervattensforograf 

Du når oss enklast på vår mejladress 
info@batmuseetonsala.se 
Hemsida  http://www.batmuseetonsala.se
Vi fi nns på Facebook 
http://www.facebook.com/batmuseetonsala
Museet ligger i Onsala Kyrkby.
Adress: Hagards väg 1, 439 31 Onsala 
Telefon: 0300-647 60
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Här följer några berättelser om julfirande ombord
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