Temadag måndag 5/2: Hyllning till Kungsviken
Kungsviken är en liten ort på norra Orust. Belägen i ett område som
forskare tror varit bebodd redan på stenålder. På orten fanns gott
om ek och fur, material som lämpade sig för båtbyggeri. Därför är
det kanske inte så konstigt att båtbyggeri blev orten kännemärke.
På 1800-talet gick ortens
invånare över från jordbruk till båtbyggeri.
Många av dagens båtmärken som förknippas med Orust har sina
rötter i Kungsviken, bland annat har både Hallberg-Rassy och Najad
sina rötter i Kungsviken. I dag finns både Malö, CR och Regina
yachts på plats i Kungsviken.
Under denna eftermiddag får besökarna på Båtmässan följa med på
en resa genom Kungsvikens båtbyggarhistoria. Dagens program
arrangeras av Västkustens Träbåtsförening, Kulturföreningen Gösta
Johanssons Varv och Båtmässan. Vård för eftermiddagen är Pierre
Dunbar, Ordförande i Veteranbåstföreningen.
15:00 - 15:10

Välkommen!
Pierre Dunbar tillsammans med Träbåtsförenings Ordförande
Anders Lidqvist och Bengt Wallin från Båtmässan hälsar
välkommen.

15:10 - 15:50

Kungsviken som ort och plats i båtbyggarhistorien
Torbjörn Andreason från Västkustens Träbåtsförening berättar om
Kungsviken och dess tidiga båtbyggarhistoria

15:50 - 17:10

Gösta Johanssons Varv – om den unika varvsmiljön och
båtbyggartraditioner
Representanter från Kulturföreningen Gösta Johansson Varv
berättar om varvets historia

17:10 - 17:35

Drake - relativt snabb, lagom stor och sjöduglig häckbåt
År 1928 initierade GKSS en tävling för att ta fram en ny segelbåt.
Det hade kommit upp önskemål om en billigare segelsport, då
antalet mindre båttyper var få. På Båtmässan berättar
representanter från Svensk Drakklubb om tillkomsten av denna
mytomspunna segelbåtstyp vars första tre exemplar byggdes i
Kunsgviken

17:35 - 18:10

Båtbyggare på Orust
Eva Borge som varit med om att skriva boken "Båtbyggare på
Orust" berättar om resan från Gösta Johanssons Varv till nutidens
varv där många har sina rötter i Kungsviken

18:30 - 19:10

Taube i Kungsviken och i Bohuslän
David Anthin, litteraturvetare och som 2007 disputerade om Evert
Taubes scener och Martin Bagge, trubadur och Taubetolkare
berättar om Evert Taube, hans musik och kopplingen till Bohuslän
och till Kungsviken. Om det varit mycket prat tidigare under dagen
kommer detta pass att innehålla både prat och musik.

19:10 - 19:10

Tack för i dag!
Pierre Dunbar summerar dagen och efter detta ges besökarna
möjlighet att mingla och ställa de där udda frågorna som man inte
vågade ställa till föredragshållarna när de stod på scenen. Det ges
också tillfälle att köpa böcker av flera av föredragshållarna.

