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Vi 
håller vad 
vi lovar!

Dela dina båtlivsminnen
SOLNEDGÅNGAR VID EN 
naturhamn, ett miss-
lyckat hopp-i-land, ett 

möte i en båt som förändrade 
livet. Eller en passion för att 
ensamsegla på hav och genom 
sund. Båtliv ger olika associatio-
ner, beroende på vem du frågar. 
Det nationella Fritidsbåtmuseet 
i Härnösand samlar in folks min-
nen av båtliv.

Oavsett om båtlivet äger rum i 
en kanot eller kajak, i en roddbåt, 
motorbåt eller segelbåt, formas 
upplevelser för livet på ett sätt 
som få andra fritidsaktiviteter gör. 

Vad är det som gör att vi 
spenderar timmar och dagar av 
förberedelser inför båtsäsongen? 
Vad är det som gör båtlivet så 
attraktivt?

– Oavsett om det är doften av 
roslagsmahogny eller gelcoat- 
rubbing som omger en på vår-
kanten har vi alla samma längtan 
att komma ut på sjön och uppleva 
allt ovärderligt man faktiskt får 

Robert Axner är projektledare för Fritidsbåtsmuseet i Härnösand.

tillgång till som båtägare, eller 
för den delen medföljande. Men 
just att komma ut på sjön och 
uppleva hav, skärgård, kanaler 
och sjösystem – en lisa för själen, 
säger Robert Axner, ansvarig 
projektledare för Fritidsbåts- 
museet i Härnösand.

Det nationella Fritidsbåts- 
museet i Härnösand, i samarbete 

med Västernorrlands museum, 
gör en samtidsdokumentation 
av livet med fritidsbåtar. Genom 
en rad frågor, öppna för alla att 
besvara, vill museerna skildra 
frilufts- och fritidsliv på båt, och 
upplevelsen av maritima miljöer.

– Alla inskickade bidrag sparas 
för framtida generationer och 
blir viktig kunskap om fritids- 

och friluftsliv i vår tid, och inte 
minst om det maritima kultur- 
arvet, säger Kajsa Hartig på  
Västernorrlands museum.

Museerna uppmanar alla 
båtentusiaster och båtintres-
serade att dela med sig av sina 
erfarenheter och berättelser om 
båtliv via www.minnen.se/
tema/batliv ✪
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