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1. Inledning 

Bosund Båt,- Fiske- och Jaktmuseum r.f. har haft ett livligt verksamhetsår. Föreningens syfte 

har varit som tidigare: att samla in, omhänderta och ställa ut historiska maritima föremål, 

främst från vår by och men också från närliggande trakter. 

 

2. Organisation 

Museet leds av en styrelse med en ordförande och sex styrelsemedlemmar. Under 2019 
samlades styrelsen till 5 protokollförda möten. Styrelsen har bestått av: Joel Svenlin, 
ordförande, Björn Nyfelt, vice ordförande, Torvald Svenlin, Alf Nyfelt, Gösta Brännbacka, 
Ingvar Svenlin och Jan-Erik Nyfelt.  

Som suppleanter: Mattias Svenlin och Georg Snellman. 

Årsmötet hölls den 19 mars och det blev en stor uppslutning då Mattias Kanckos föreläste om 
djur och natur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sommararbetare 

Föreningen anhöll via kommunen om en sommarjobbare vilket beviljades. Felix Svenfelt 
skötte museets grönområden och andra gårdskarlssysslor under sommaren. Utöver det 
målade han även en fäljolle tillverkad av bröderna Brännbacka. Dörrarna på utbyggnaden 
målades också, liksom dörren till Kaalas båthus. 

 

4. Öppethållningstider 

Museets öppethållningstider har varit som tidigare dvs lördagar - söndagar kl. 16-20 under 
juni, juli och augusti månader. Som vaktmästare och guider har frivilliga bybor ställt upp enligt 
en dejourslista. Styrelsen är tacksam för bybornas insats! 

På årsmötet föreläste Mathias Kanckos om djur och natur och ca 50 personer slöt 

upp. 
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5. Besökare och grupper 

Enligt gästboken besöktes museet av 780 personer (gubbdagis, styrelsemöte och talkon är ej 

inräknat). Evenemangen var välbesökta och givetvis skrev inte alla sitt namn i gästboken. 

Uppskattningsvis besöktes Plättkarnevalen och Sommartorg av minst 350 personer. 

Friluftssammankomsten besöktes av 270 personer och MC träffen av uppskattningsvis 180 

personer.  

Det totala uppskattade besökarantalet under 2019 är således 1110 besökare. Bland 
besökarna fanns olika nationaliteter bl.a. svenskar, amerikanare och italienare. 

Skolklasser som besökte museet var åk 5 från Bosund skola och en klass från Cronhjelmskolan. 

En grupp på 44 personer från Vörå församling kom på besök 31.7. Överlag ett ganska lugnt år 

med gruppbesök.  
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6. Evenemang 

Den 20 maj ordnades MC träff på museet och ca 146 motorcyklar dök upp. Det serverades korv, 
kaffe, syltmunkar m.m. Ca 10 talkojobbare, både kvinnor och män, hjälpte till.   

Största tillställningen under året var sista helgen i juli 26 - 28.7 då församlingen ordnade den 
traditionella plättkarnevalen under fredag och lördag samt ett missionsmöte under fredag 
kväll i museets huvudbyggnad. Missionärsparet Anna och Magnus Dahlbacka medverkade där. 

Byalaget ordnade sommartorg samma fredagkväll med laxsoppa, lotteri och hoppborgar för 
barnen. På söndag hölls en friluftssammankomst av Bosund bönehusförening kl. 14 och över 
265 personer slöt upp enligt gästboken. Bänkarna från missionsmötet kom då till användning 
också för sammankomsten.  Väder var soligt och vackert, dock blåsigt under söndagen. 
 

En busslast finskspråkiga besökare från Vörå församling. Besök av en skolklass från Bosund skola. Curt Björkskog 

guidade. 

Museets styrelse och aktiva samlades då Johan Lindqvist från Kalix kom på besök för att träffa båtbyggare från trakten. 
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7. Talkoarbete 

Det har ordnats talkotillfällen under så gott som hela året.  

I januari fortsatte restaureringsarbetet med Brännbackabåten sen föregående år. 

Den 25 februari ordnades en förmiddagstalko där man möblerade om några båtar i 
utställningshallen. 

14 maj hölls en större vår-talko på museet och ca 15 personer deltog. Stranden krattades och 
kvinnfolk städade utställningsrummet. Alf Nyfelt sladdade gårdsplanen.   

Under juni månad färdigställdes motorhyllan i nya delen. I juli hade vi semester bortsett från 
evenemangstalkon inför plättkarnevalshelgen. Lagom till helgen flyttades alla båtmotorer från 
Runars till nya delen. Gamla röda väggen målades vit av Hannes och Felix. Nya delen blev 
färdigställd lagom till helgen.  

Under augusti och september påbörjades arbetet med att inreda Runars båtverkstad. Den 
halvfärdiga träbåten placerades i Runars liksom tidstrogna föremål.  

I oktober och november färdigställdes innertaksarbetet i utställningshallen efter en paus på 
några år. Under 2020 är det tänkt att mer belysning ska komma i taket. I december beställdes 
äntligen ett kök från Ikea. Efter några talkoförmiddagar var köket ihop monterat. Slutresultat 
blev riktigt bra! 

 

 

 

 

Motorcykelentusiaster kom till museet för att äta korv 

en måndag kväll i maj. 

Drönarbild från 26 juli. Fotograf: Dan-Erik Olsen. 
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Ingvar Svenlin, Joel Svenlin och Alf Nyfelt m.fl. deltog i 

förmiddagstalko en vacker fredag i februari. Här står dom 

utanför Kaalas båthus. 

Jan-Olof Björkskog rätar upp staketet som leder in 

besökare till museet. I bakgrunden syns Alvar Ahlö 

med motorsågen. 

Innertaket fick vitt takpapper under hösten.              Torvald Svenlin transporterar till museet material för motorhyllan. 

 

Ett snyggt kök från Ikea beställdes och 

monterades i utställningsrummet.  

Motorhyllan blev klar och båtmotorer flyttades till nya delen lagom 

till Plättkarnevalshelgen. 

 



 

 
  8 
 

8. Utställningar 

Under 2019 blev motormuseet klart i nya delen. Där finns nu ungefär 100 båtmotorer, både 
inombordare och utombordsmotorer. Den nya hallen lämpar sig ypperligt för motorerna. Det 
kvarstår ännu att göra bättre ställningar för utombordare medan hyllan för inombordarna är 
klar. Vissa motorer har fått nya skyltar och tanken är att skyltarna skall förnyas på varje motor.  

Då motorerna flyttades från Runars båtverkstad kom idéen att inreda Runars till en tidsenlig 
båtbyggarmiljö. Detta verkställdes under september. Arne Svenlins hyvelbänk donerades till 
båtverkstaden liksom en basankamin.  

Den halvfärdiga tväraktrade jollen som gjordes till Museikarnevalen i Jakobstad 2012, 
flyttades nu till Runars båtverkstad.  

Den 5 oktober fotades och filmades båtverkstaden för projektet Museilotsen där Janne Nyfelt 
fick stå som skådespelare. Filmningen blir till en 3D miljö på den kommande webbsidan 
”Skären”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannes Uunila, Janne Nyfelt, Simon Wiik, Eva-Marie 

Backnäs och Simon Staffans diskuterar. 

Janne Nyfelt som en gammal båtbyggare. 
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9. Donationer 

Mindre föremål har emottagits med jämna mellanrum. En tväraktrad jolle donerades också till 
museet nämligen av Gun-Viol Slussnäs-Rönnqvist från Larsmo. Båten är byggd av Arne Svenlin 
någon gång runt 1980. Båten är i gott skick eftersom den alltid stått under tak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Katalogisering 

Katalogiseringen har saktat framskridit. Inkomna föremål har dokumenterats med foton och 

text. Katalogiseringen sköttes av Joel Svenlin. Alla föremål som finns i fältkortet, som Fredrik 

Björkskog katalogiserade, har skannats in på dator och finns bevarat på molnet för 
eftervärlden.  

 

11. Ekonomiska bidrag 

Föreningen ansökte om verksamhetsbidrag och fick 1000 euro av kommunstyrelsen. 
Kulturbidrag ansöktes av bildningsnämnden och 2000 euro beviljades. Utöver det har ca 100 
personer betalat medlemsavgiften på 20 euro.  

Året har varit ekonomiskt stabilt eftersom största investeringen har varit köket på 1200 euro. 
Resten är driftskostnader och övriga utgifter. 

En inbetalning gjordes till minnet av Alfons Sundström. 

 

12. Information, marknadsföring och kontakter 

I januari förnyades hemsidan. Som grund används bloggplattformen wordpress där man fritt 
kan skapa en fin, duglig hemsida förmånligt. På den gamla hemsidan kunde man inte 
uppdatera information vilket man kan på den nya. Regelbundet uppdateras den nya hemsidan 
med senaste info och händelser från museiverksamheten.  

Torvald Svenlin tillsammans med stolta donatorer Sven-Olof och Gun-Viol 

Slussnäs-Rönnqvist. Båten är tillverkad av Arne Svenlin. (Foto: Curt Björkskog) 
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Som kommunikationskanal används Whatsapp där 13 personer just nu är med. På whatsapp 
informeras det om talkon, styrelsemöten och annat viktigt som alla aktiva kan behöva känna 
till.  

Facebook sidan har uppdaterats med information om evenemang på museet liksom Instagram 
sidan.  

Joel Svenlin och Hannes Uunila har varit ansvariga för informationskanalerna. 

 

13. Projekt Museilotsen 

Projektet Museilotsen, där föreningen är en av huvudmedlemmarna, har fortskridit i rask takt. 
Syftet med projektet är att skapa ett virtuellt skärgårdsmuseum i 3D. På webbsidan finns olika 
miljöer med anknytning till skärgårdslivet i början på 1900 talet.  

De olika miljöerna har blivit fotograferade på olika ställen bl.a. säljaktstemat på Södra 
Vallgrund, fiskestuga på Kvarkens båtmuseum och en båtverkstad på båtmuseet i Bosund. Före 
varje fotografering har planeringsmöten hållits och Joel Svenlin har representerat föreningen 
på dessa.  

Utöver planeringsmöten har även några workshopar ordnats i projektets regi. Joel Svenlin och 
Hannes Uunila var på en workshop i Vasa på våren med temat ”att göra bra utställningar på 
ett museum”. Joel Svenlin deltog i en guideskolning på Kulturgården i Gamla Vasa 4 maj. 

 

14. Klinkbåtstraditionen som ett kulturarv på UNESCO:s värdsarvslista 

Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum är tillsammans med andra båtbyggar- och museiaktörer 
med för att få klinkbåtstraditionen som ett immateriellt kulturarv på Unescos världsarvslista. 
Officiella ansökan har ännu inte lämnats in men verkställs under 2020.  

 

15. Andra aktiviteter 

Under hösten förnyades stuprören och hängrännorna på hela utställningshallen. Arbetet 
utfördes av MS Tech.  

 

16. Avslutande ord 

Verksamhetsåret har varit händelserik. Nya delen blev färdigställd efter flera års arbete. Likaså 
blev innertaket klart. Runars båtverkstad inreddes på hösten för att förevisa hur en typisk, 
anspråkslös båtbyggarverkstad såg ut i början på 1900 talet.  

Evenemangen var välbesökta och sammanfattningsvis får vi vara nöjda över det gånga året 
och hoppas på ett lika spännande år 2020!  
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Händelser under 2019: 

 

9.1 Styrelsemöte 

20.2 Fallskärs väglags årsmöte 

1.3 Förmiddagstalko 

8.3 Styrelsemöte 

19.3 Museets årsmöte. Mattias Kanckos föreläste. 46 st. närvarande 

9.4 Andelslaget Bosund fiskehamn höll årsmöte 

11.4 Bosund byalag har ett möte på museet 

4.5 Guideutbildning i Vasa. Joel Svenlin deltog 

25.4 Styrelsemöte 

13.5 Brännbacka enskilda väglag har årsmöte 

14.5 Vår-talko på museet. Ca 15 personer deltog 

19.5 Bruce and Bonnie Somero från New Ipswich, NH – USA 

20.5 MC-träff. 146 motorcyklar.  

29.5 Finsnickare från Optima har en friluftsdag på museet. 

26-27.7 Plättkarneval / Sommartorg. ca 350 besökare  

28.7 Friluftssammankomst. 265 besökare 

31.7 Gruppbesök från Vörå församling, Fredrik, Curt och J-O guidade. 

22.8 Styrelsemöte 

12.9 Föreläsning och demonstration av produkter med Marion Hagman 

1.10 Besök från Cronhjelmskolan. 13 elever 

15.10 Equity gruppen på besök. 15 personer. 

16.10 Åk 5 från Bosund skola på besök. 29 elever och två lärare. 

11.11 Styrelsemöte 
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Från vänster: Mattias Svenlin, Curt Björkskog, Jan-Erik Nyfelt, Hannes Uunila, Björn Nyfelt, Ralf Brännbacka, Torvald 

Svenlin, Ingvar Svenlin, Alf Nyfelt och gästen Johan Lindqvist från Kalix. Foto: Joel Svenlin. 


