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Till alla vänner som värnar om traditionsfartyg
Mina 10 år  som ordförande i  Maritimt  i  Väst  är  nu  över,  en på många sätt
spännande seglats. I slutet av 2008 bad dåvarande Kulturnämndens ordförande i
Västra  Götalandsregionen  Lars  Nordström  mig  och  Erik  Wegreus,  tidigare
Riksantikvarie, att skapa en plattform för bevarandet av det industriella och det
maritima  kulturarvet.  Erik  skapade  NAV  och  jag  Maritimt  i  Väst.  Båda  våra
organisationer har många gemensamma beröringspunkter och har samarbetat
hela tiden. Ingvar Kronhamn har sedan start suttit i båda styrelserna.

Ganska snart samlade MiV en ytterst kompetent styrelse. Flera har varit med
under hela resan, bland annat Tommy Andersson, som nu efterträtt mig. Vi har
dock inte bara långvägare utan unga friska krafter som Hanna Holländer och
Karolina Malmek.

Uppdraget  var  att  bevara  och  synliggöra  det  maritima  kulturarvet
tillsammans med föreningar med andra aktörer. Det är ute och ombord som det
verkliga arbetet görs. Uppskattningsvis har minst 50 000 människor besökt våra
samverkans events under denna period. Flera av regionens kommuner är värda
ett stort tack. Mitt fokus var de traditionsfartyg som fortsatt seglar. Viktigt är
dock att skapa ett samband också med de fartyg som blivit museala objekt och
deras historia. Redan första hösten slöt vi ett samarbetsavtal  med Maritiman,
vars chef Per Kärnman också har varit med i vår styrelse hela resan.

MiVs  samarbete  med  Kulturnämnden  har  varit  utmärkt.  Både  politiker  och
tjänstemän har växlat under åren. Tomas Olsson var MiVs kontakt under många
år. MiV har alltid mötts av både förståelse och entusiasm för våra idéer. Under
dessa 10 år har vi fått ekonomiskt stöd av regionen med omkring 5 miljoner.

De mesta av dessa medel har gått till våra medlemsföreningar, dock inte som
någon form av bidrag. Nej,  vi  har skapat aktiviteter  och seglingar runt om i
regionen där våra medlemmar fått ersättning för utförda prestationer. Speciellt
kan jag nämna Maritima Äventyr, en ungdoms- och integrationssatsning som fått
nära 2000 unga att trampa däck och uppleva sjölivet ombord på traditionsfartyg.

En kulturhamn i Göteborg – ett ”Nyhavn” - har hela tiden varit ett arbetsmål. Vi
skönjer nu i horisonten Kulturhamn Eriksberg inför Göteborgs 400-års jubileum.
Thomas Gunnarsson drar här tillsammans med Karin Rosenberg ett tungt lass.
Det  är  nu  också  ett  mål  i  stadens  program inför  2021  som Göteborg  &  Co
ansvarar för.

Slutligen stort tack till alla som medverkat till att skapa Maritimt i Väst.. 

Fair winds Per Jessing
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