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KULTUR

Tipsa om kulturhändelser i Kungsbacka!

Dag för Särö kulturarvs museum
Gamla bilder, filmer och
dokument visas på Säröhus

F

rån Särö finns en kulturskatt dokumenterad, virtuellt. Stiftelsen Särö kulturarv samlar in foto, filmer och dokument
som de sedan lägger ut på nätet, som ett digitalt museum.
På söndag bygger deras vänförening upp en utställning på Säröhus dit man kan komma för att ta del av materialet.
– Syftet med den här dagen är att visa att vi finns och visa vad
vi gör, säger Bo Krusell, ordförande i föreningen Särö kulturarvs
vänner som arrangerar dagen.
SÄRÖ: Särö kulturarvs virtuella
museum är ett levande museum
när nya bilder, filmer och dokument ständigt tillkommer.
– Många museum har startat internetmuseum. De sitter
på otroliga skatter men har bara
möjlighet att visa en liten del.
Resten finns i deras källare. Men
på nätet är utrymmet obegränsat,
där kan man visa allt, säger Bo
Krusell.
Museet uppkom då en grupp
människor ville rädda och ta tillvara bilder och dokument innan
det var för sent.
– Att det är en stiftelse är för
att det ska vara för evigt. Det är
lätt att starta upp saker men det
är inte alltid det håller ut.
Museet startade hösten 2010
och växter konstant. I dag har de
cirka 3 000 bilder, dokument och
filmer.

– Men vi finns ju bara på nätet
och den här dagen är ett sätt att
kommunicera med omgivningen,
få fler att se att vi finns och gå
in och ta del av allt material, säger Bo.
Bakom dagen står vänföreningen i samarbete med stiftelsen
och Säröhus.

Spännande historia
Bland bilderna finns många foton av bland annat kungligheterna Gustav V och Oskar II.
– Särö har en spännande historia och där har vi lagt ner stor
möda. Till exempel hade Gustav V 17 konseljer här ute och
det gjorde att många av maktens människor kom till Särö.
Sedan var Greta Garbo här och
många andra spännande personer från 30-40- och 50-talet. Mycket av detta finns
dokumenterat i både
bilder och dokument, berättar Bo

och klickar fram en film där en
gammal gumma tigger pengar av
Gustav V:
– Hon hade gått från Göteborg
till Särö och lyckades ta sig förbi
vakterna och kom fram till Gustav V. Han gav henne lite pengar
och de pratade och sedan kunde
hon gå nöjd därifrån. Det finns
många roliga och intressants filmer upplagda.

Informativt
Under söndagen kommer foto
från museet att tryckas upp och
bilda en stor utställning och kartor från 1600-talet och framåt
kommer att visas.
– Vi ska ha en guidad vandring i Särö, fast vi gör vandringen i torrsim i aulan. Och så
kommer det att bli en liveshow, säger Bo hemlighetsfullt:
– Jag vill inte
säga mer om
den än att det

ARKIV. Den här bilden av Alice Keiller är tagen vid väntsalen till
ångbåten 1897. Det är en av ﬂera tusen bilder som ﬁnns i det virtuella museet.

kommer att bli något alldeles extra.
Under dagen blir det även en
förhandstitt på kommunens informationsskyltar som ska sättas
upp i Särö.
– Det bli kommunikativt, informativt och lustfyllt. Vi gör
detta helt ideellt men vi behöver medlemmar för att kunna utveckla museet ytterligare, säger Bo som
hoppas att dagen
kommer att locka
till sig många
nya med-

lemmar som vill värna om att
få Särö dokumenterat för framtiden.
– Idag är vi 200 medlemmar
men vi hoppas bli ännu fler efter
söndagen, säger Bo.
ANNIKA LUNDBY

MUSEUM PÅ NÄTET. Bo Krusell, ordförande i föreningen Särö kulturarvs vänner, hoppas på stort intresse när det digitala museet under en dag visas på Säröhus.

