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Sjöfararkusten Småland–Öland

En presentation

Anders Berg

Kalmar län har cirka 20 mil kust från 
norr till söder. Norra halvan rymmer 

en rik skärgård. Södra halvan, det egent-
liga Kalmar sund, har i alla tider varit en 
livlig vattenväg. Öland, landets näst största 
ö, tillhör länet och förstärker därmed 
regionens kust- och skärgårdskaraktär. 
Fiske, skeppsbyggeri, sjöfart, handel och 
hantverk har under alla tider haft avgöran-
de betydelse. Naturens förutsättningar har 
präglat områdets identitet och kultur. Kus-
tens och skärgårdarnas viktiga kulturarv 
vårdas idag av ett femtontal lokala museer, 
drivna av tretton olika ideella föreningar, 
spridda över hela regionen. Vissa utgörs 

av renodlade sjöfartsmuseer, som i Deger-
hamn på södra Öland, Bergkvara mitt emot 
på fastlandet, liksom Timmernabben och 
Figeholm samt de omfattande samlingarna 
i Kalmar respektive Oskarshamns sjöfarts-
museer, ett par av de rikhaltigaste i landet. 
Andra har karaktären av traditionella hem-
bygdsmuseer med stora sjöfartssamlingar 
exempelvis Loftahammar, Pataholm och, 
framför allt, Mönsterås. I Västervik och 
%RUJKROP�ÀQQV�YlORUGQDGH�VWDGVPXVHHU 
med mycket intressanta avdelningar för 
sjöfart och kustkultur. I Gamleby/Casi-
mirsborg driver familjen Bergström sitt 
träskeppsvarv, som också utgör basen för 

tvåmastskonaren Linnea och tremastaren 
Vega. På Rågö i Loftahammars skärgård 
har Tjust Allmogebåtsförening sin bas med 
verkstad, båtsamlingar och skärgårdsmu-
seum. Ett alldeles unikt museum ligger i 
Kårehamn på Ölands ostkust där man kan 
beundra sjöräddningsbåten Kåreholm i sin 
ursprungliga räddningsstation. Alla dessa 
museer är organiserade som traditionella 
ideella föreningar. 

Trots sin genuina charm, sin berörande 
konkreta spegling av bygdens sjöfartshis-
toria och alla föreningsaktivisters entusi-
astiska arbetsinsatser har alla föreningar 
en gemensam svaghet. Ingen kan ensam 

Linnea på kryss på Gamlebyviken.
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ÀQDQVLHUD�GHQ�PDUNQDGVI|ULQJ�VRP�NUlYV�
i dagens mediala marknadssamhälle. 
Därför beslöt man att år 2000 gå samman 
i en paraplyorganisation baserad på tradi-
tionellt svenskt föreningsarbete. Initiativet 
backades även upp av det då nybildade 
Regionförbundet i Kalmar län och Sam-
verkansorganisationen Sjöfararkusten 
Småland–Öland var född. 

Den nya styrelsen grep sig genast an med 
marknadsföringen. Sålunda finns nu en 
konstfärdigt utformad broschyr/folder där 
alla museerna presenteras. Denna utförliga 
WU\FNVDN�ÀQQV�L�VnYlO�VYHQVN�VRP�W\VN�UHV-
pektive engelsk version. Dessa uppgifter 
ligger också till grund för hemsidan, som 
gör det möjligt att alltid servera aktuella 
uppgifter om öppettider, arrangemang och 
kontaktvägar, även den i tre olika språkver-
sioner. Det tredje stora marknadsförings-
mediet är en utställning bestående av sju 
dubbelsidiga skärmar där varje museum 
presenterar sig själv. Allt naturligtvis med 
JHPHQVDP�ORJRW\SH�RFK�JUDÀVN�IRUP��6MlOYD�
PXVHHUQD�lU�GHVVXWRP�OlWWD�DWW�LGHQWLÀHUD�
PHG�KMlOS�DY�6M|IDUDUNXVWHQV�ÁDJJD��VRP�
vajar i anslutning till entrén. En annan viktig 
gemensam uppgift är kompetensutveckling 
av föreningarnas aktiva medlemmar. Därför 
har föreningen arrangerat studieresor till 
liknande museer i landet, ordnat seminarier 
om allmogebåtar, sjöfartens hantverk och 
båtvård. På så sätt har stimulerande kon-
takter knutits, befriande aha-upplevelser 
noterats och den ibland besvärande hem-
mablindheten skingrats.

Databas

Något av det mest unika i samarbetet, för-
utom själva samarbetet, är den speciella data-
bas Sjöfararkusten tagit fram för registrering, 
dokumentation, sökning och forskning. Det 
är en typ av relationsdatabas, som gör det 
möjligt att navigera från uppgifter om ett 
musealt föremål, exempelvis en fartygsratt, 
till uppgifter om det fartyg ratten suttit på, 
namn på ägare, befälhavare, varv, historik, 
bilder mm. I personregistret hittar man upp-
gifter om donator av föremålet, olika upp-
giftslämnare, redare, befälhavare och övrig 
besättning, mönstringstider och eventuella 
bilder och porträtt. Förutom exceptionella 
forskningsmöjligheter har databasen den 
fördelen att den aldrig kan bli färdig. Där 
ÀQQV�DOOWLG�SODWV�I|U�Q\D�XSSJLIWHU�DWW�PDWD�
in. Målet för år 2013 är att alla de tretton 
föreningarnas databaser skall förenas i den 
JHPHQVDPPD�VHUYHUQ��VRP�ÀQQV�L�2VNDUV-
hamns sjöfartsförenings lokaler. En besökare 
i Figeholms sjöfartsmuseum, som hittat sin 
farfar på en bild där, kan då få reda på att en 
PRGHOO�DY�VNXWDQ�ÀQQV�L�2VNDUVKDPQ��DWW�
ORJJERNHQ�OLJJHU�L�.DOPDU��DWW�ÁHUD�ELOGHU�
ÀQQV�L�'HJHUKDPQ�RFK�KDQV�VM|PDQVNLVWD�
står i Bergkvara. Databasen är alltså kon-
struerad inte bara för att registrera och hålla 

Det välfyllda sjöfartsmuseet i Bergkvara.

I Degerhamn kan man frossa i bilder från cementfarten.

I det pittoreska hamn-
magasinet i Figeholm 
finns sjöfartsmuseet 
inrymt.
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ordning på föremålen i samlingarna. Den är 
WlQNW�DWW�YDUD�HWW�LQVWUXPHQW�I|U�DWW�ÀQQD�KLW-
tills okända samband mellan olika typer av 
XSSJLIWHU��VRP�ÀQQV�ODJUDGH�L�YnUDV�PXVHHU��
Samlingarna, som består av både hårda och 
så kallade mjuka fakta, kan ses som oändligt 
många pusselbitar. Med hjälp av Sjöfararkus-
tens databas kan du själv bestämma vilket 
pussel du vill lägga. En sak kan du vara säker 
på, du kommer att bli överraskad över bilden 
du får fram.

Bergkvara 

Bergkvara var i början av 1900-talet en 
av Sveriges största hemmahamnar för 
segelfartyg. Skeppsvarvet är nedlagt men 
skeppssmedjan är bevarad som en del av 
museet. I det gamla hamnmagasinet, med 
hänförande utsikt över södra Kalmarsund, 
visas allt som kan tänkas associeras med 
segelsjöfart, båtbyggeri och lotsverksam-
KHW�VDPW�nOÀVNH��,QWUHVVDQWD�IDUW\JVSRUWUlWW�
och synnerligen välgjorda fartygsmodeller 
dominerar övervåningen.

Degerhamn

Cementindustrin, med anor från 1700-talet, 
dominerar än idag Degerhamn. Seglande 
tonnage har under företagets längsta tid 
varit en förutsättning för lönande avsätt-
ning. Idag sköter moderna specialfartyg 
transporterna. I det lilla Industri- och 
sjöfartsmuseet i hamnen kan man frossa i 
bilder och uppgifter om alla de hundratals 
småskutor, som sysselsattes i cementfrak-
ten. Bredvid museibyggnaden har Utgrun-
dens fyr återuppbyggts sedan den fått ge 
plats år en ansenlig vindkraftspark.

Figeholm

Figeholm, en gång Sveriges minsta kö-
ping, var trots detta en betydande hem-
mahamn för segelfartyg under slutet av 
1800-talet fram till första världskriget 
PHG�HQ�LPSRQHUDQGH�ÁRWWD�DY�VNRQHUWHU��
skonertskepp, ett par briggar och något 
barkskepp i world wide fart. De flesta 
skutorna var dock mindre galeaser, slupar 
och jakter, som seglade ved till Stockholm 
och andra större städer längs kusten. I det 
pittoreska hamnmagasinet centralt i byn 
är sjöfartsmuseet inrymt. Segelsjöfartens 
historia 1850-1950, verksamheten i hamnen 
samt skärgårdskulturen med exempel på 
lokalt båtbyggeri utgör hörnpelarna. I en 
separat, öppen museibyggnad visas en så 
kallad storbåt, det vill säga skärgårdens 
klinkbyggda fraktbåt, kompletterad med 
ett unikt bildmaterial.

Gamleby

Träskeppsvarvet i Gamleby drivs av stif-
telsen Människan och Havet. Under led-
ning av familjen Bergström levandegörs 
där det hantverks- och yrkeskunnande, 
som hör samman med ett reparations- och 

Bergkvara Sjöfartsmuseum

Museet ligger i ett hundraårigt hamnmagasin med 
vidsträckt havsutsikt. Till sjöfartsmuseet hör en intakt 
skeppssmedja på närbelägna Dalaskär. Det gamla 
magasinet är i sig av musealt intresse och ger en god 
exponering av foton (personer och fartyg), kapten-
stavlor, modeller och allehanda föremål (navigations-
utrustning, riggdetaljer, timmermansverktyg m.m.). 
Även foton och föremål  som visar ålfiskets betydelse 
sedan medeltiden samt lots- och fyrväsendets roll 
finns med.

I undervåningen finns bl.a. en 
komplett båtbyggarverkstad. Den 
långsträckta kustsocknen Söderå-
kra var länge en av landets mest 
sjöfartsberoende socknar. Bergk-
vara var i början av seklet en av 
Sveriges 2-3 största hemmaham-
nar för segelfartyg. Sedan början 
av 1800-talet har skeppsvarv 
funnits i Bergkvara, Djursvik, 
Grämkulla och Skeppevik.

Välkommen
till en resa med sjöfarare
utmed Smålandskusten

i historiens spår

Sjöfartsmuseer i samverkan 
www.sjofararkusten.se
info@sjofararkusten.se

På initiativ av Oskarshamns kulturförvaltning 
träffades 1998 representanter för sjöfarts-
museerna i Kalmar län och Öland. Vid detta 
tillfälle enades föreningarna om att inleda ett 
samarbete. En utredning, finansierad av Regi-
onförbundet och kustkommunerna tillsattes och 
vid årsskiftet 1998/99 redovisades en plan för 
det fortsatta samarbetet. Sjöhistoriska museet 
i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona 
stödjer aktivt projektet. Våren 1999 bildades 
föreningen Sjöfarkusten Småland - Öland. 
Sjöfartsmuseer i samverkan. 

Projekt Sjöfararkusten Småland - Öland   

Kung Valdemars
segelled
nämns redan i ett doku-
ment från 1200-talet av 
biskop Thorkil.
Leden går utmed ostkusten
från det då danska Blekinge 
till Tallinn i Estland via 
Åland och Finland. 
Utmed hela leden finns 
lämningar som vi idag kan 
se som ruiner, hus och 
byar.

Kom och upptäck den!

SJÖFARARKUSTEN
Sjöfartsmuseer i samverkan
c/o Anders Berg
Allégatan 11, 572 75 Figeholm
Tel: 0491-314 56, tfn/fax 316 83
e-post: info@sjofararkusten.se
hemsida: www.sjofararkusten.se
Org.nr: 833600-9785

Mönsterås hembygdsgård består av 
inte mindre än tretton byggnader och 
upptar ett stort parkliknande friluftsom-
råde. Områdets omfattning, samlingar-
nas mångfald, originalitet och bredd gör 
hembygdsgården till en av de största i 
länet.

I Pataholm, som f.ö. blev lydköping 
under Kalmar 1616, ligger Hullgrens-
gården och Harbergska gården. Det är 
två gamla köpmansgårdar som intar en 
central plats vid torget. I detta bygg-
nadsminne inrymmer Ålems hem-
bygdsförening sina samlingar.

Kalmar  Sjöfartsmuseums samlingar 
räknas till de mest intressanta i landet. 
Museet ligger bara ett stenkast från 
Kalmar hamn i en patriciervilla från 
slutet av 1800-talet. Alldeles intill ligger 
Kalmar läns museum. 

I Bergkvara, en av landets älsta 
hamn- och handelsplatser med anor 
redan från förhistorisk tid, ligger Berg-
kvara Sjöfartsmuseum. Vid 1800-talets 
slut var orten en mycket betydande 
rederi- och sjöfartsort. Prägeln från den 
tiden finns kvar än idag.

I Kårehamn på Ölands östra sida 
visar Ölands Fiskeri & Sjöräddnings-
museum den unika sjöräddningsbåten 
KÅREHOLM i sin ursprungliga bygg-
nad. Föreningen arbetar även med att 
dokumentera det öländska kustfisket 
samt att återskapa liv och aktivitet i 
hamnen.

Södra Ölands sjöfartssamlingar är ut-
ställda i hembygdsmuseet i Degerhamn. 

Samlingarna anknyter till Ölands 
Alunbruk som startade 1723. Kalk- och 
cementindustrins behov av en ansenlig 
flotta av fraktskutor märks väl.

Detta och mycket annat spännande 
kommer Du att få uppleva när Du besö-
ker Sjöfararkusten. 

Varmt välkommen!

www.sjofararkusten.se
info@sjofararkusten.se

Timmernabbens samhälle har vuxit upp 
omkring varvsrörelse och sjöfart. Varvsrö-
relse drevs i samhället från 1840-talet till 
1921, då det sista fartyget - Astrid - löpte av 
stapeln vid Ohlssonska varvet. Under en 
tid i mitten av 1800-talet fanns åtminstone 
tre varv i samhället. Under de cirka 75 åren 
som skeppsbyggeriet pågick byggdes det 
mellan 75 och 80 fartyg på samhällets varv.

Rederirörelsen var också betydande för 
ett så litet samhälle. Under tiden närmast 
före och under första världskriget fanns t.ex 
17 segelfartyg registrerade i Timmernabben 
som därmed var en av de största rederior-
terna vid Kalmarsundskusten. Några av de 
större fartygen gick på den tiden regelbun-
det på Sydamerika.

Samhällets sjöfarts- och varvshistoria 
presenteras i Korsvirkeshuset vid f d färje-
läget - nuvarande småbåts- och gästhamnen 
- av Timmernabbens Båtsällskap och Ålems 
Hembygdsförening.

Korsvirkeshuset i 
Timmernabben

Kontaktpersoner: 
Alvar Boklund, tel 0499-231 97

Gunnar Svensson, tel. 0499-230 30

Öppet: 15 juni t o m 15 augusti
ons kl. 17.00-20.00, sön kl. 14.00-17.00

Annan tid efter överenskommelse
med någon av kontaktpersonerna.

Kölhalningsblock

Galeasen Förlig Wind 

Hullgrensgården och
Harbergska gården, Pataholm

Dessa gamla köpmansgårdar intar en central 
plats vid den gamla köpingens torg. Hem-
bygdsföreningens sjöfartssamlingar är mycket 
intressanta på grund av sin lokala karaktär och 
koncentrationen kring Sveriges sista segelskuta 
utan maskin, galeasen Förlig Wind. Pataholms 
roll som hemort för Sveriges sista seglande 
brigg, Gerda, har bidragit till att ge den lilla 
köpingen en fast plats i landets sjöfartshisto-
ria. En ny Gerda har byggts i Gävle och seglar 
numera i Östersjön.

En avdelning för skärgård och fiske finns 
representerad. 

Bildad: 1918
Kontaktperson: 

Gunnar Svensson, tel. 0499-230 30
Adress: Hullgrensgården och

Harbergska gården, 384 92 Pataholm

Öppet:
Sommartid lördagar och söndagar

kl. 14.00-17.00
bussgrupper även andra tider

Speciellt: Den genuina köpmanshus-
miljön samt avdelningen med
föremål från den upphuggna

galeasen Förlig Wind.

Ålems Hembygdsförening

Kalmar Sjöfartsmuseum

Museet är ett renodlat sjöfartsmuseum, som har 
stark anknytning till den lokala sjöfarten. Dess 
rika samlingar räknas till en av de mest intressanta 
i landet. De domineras av de många fartygspor-
trätten, s.k. kaptenstavlor, ofta naivistiska. Mu-
seet kompletteras på ett utsökt sätt av de många 
fartygsmodellerna. Knappt hälften av museiut-
rymmet upptas av bibliotek och arkiv, som till-
sammans med den stora foto/negativsamlingen 
omfattar en av de största källsamlingarna i länet.

Stiftelsen Kalmar 
Sjöfartsmuseum

Bildad: 1934
Kalmar Sjöfartsmuseum tel. 0480-158 75

Adress: Södra Långgatan 81, 392 31 Kalmar
Kontaktperson: Hans Rosengren 0480-47 08 01

Öppet: Vår och höst
 söndagar kl. 12.00-1600

juni – början av september 
dagligen kl. 11.00-16.00

Speciellt: Det stora antalet målade fartygs-
tavlor, det representativa urvalet av 

fartygsmodeller och dokumentationen av 
ölandstrafiken.                     

Ämbar

Sjöstövlar

Bergkvara Hembygdsgille
Bildat: 1945

Kontaktperson:
Christer Harryson tel. 0486-205 84

Mobil 0730-273 284
Adress: Hamnmagasinet i hamnen, 

385 42 Bergkvara

Öppet: Sommartid
tisdagar-söndagar kl. 15.00-19.00
Övrig tid: efter överenskommelse.  

Speciellt: Målade fartygstavlor, dokumentationen
av det lokala ålfisket, exporten av ved 1850-70.

Ölands 
Fiskeri & Sjöräddningsmuseum

KÅREHAMN

Projekt Kårehamn 2010

ingår i 

Leader Kalmar Öland

Sommaren 2003 återbördades räddningskryssaren 

KÅREHOLM till sin ursprungsbyggnad i 

Kårehamn på östra Öland. Ölands Fiskeri & Sjö-

räddningsmuseum vill genom en mängd aktiviteter 

gjuta liv i den gamla hamnen. Ett museum är under 

XSSE\JJQDG��GHW�|OlQGVND�ÀVNHWV�RFK�VM|UlGGQLQJ-

HQV�KLVWRULD�VNDOO�GRNXPHQWHUDV�RFK�YLVDV�L�IRUP�DY�
olika utställningar. I den gamla sjöräddningsbygg-

naden kommer även konstutställningar att visas 

IRUWO|SDQGH��*DOOHUL�)LVNHQ��OLNVRP�KDPQIHVW�VDPW�
trollingtävlingar ingår i projekt Kårehamn 2010.

Varmt välkomna att se hur renoveringen av en 
gammal båt går till samt hur ett museum byggs upp.

Kontaktpersoner ordf. Eddie Forsman 070-5700491
sekr. Seppo Ekelund 070-6429555

Öppet alla dagar�IUnQ�
GHQ���MXQL�WLOO�RFK�PHG����DXJXVWL��)UL�HQWUp�

0HU�LQIRUPDWLRQ��www.karehamn.eu

Ölands 
Fiskeri & Sjöräddningsmuseum

KÅREHAMN

Projekt Kårehamn 2010

ingår i 

Leader Kalmar Öland

Sommaren 2003 återbördades räddningskryssaren 

KÅREHOLM till sin ursprungsbyggnad i 

Kårehamn på östra Öland. Ölands Fiskeri & Sjö-

räddningsmuseum vill genom en mängd aktiviteter 

gjuta liv i den gamla hamnen. Ett museum är under 

XSSE\JJQDG��GHW�|OlQGVND�ÀVNHWV�RFK�VM|UlGGQLQJ-

HQV�KLVWRULD�VNDOO�GRNXPHQWHUDV�RFK�YLVDV�L�IRUP�DY�
olika utställningar. I den gamla sjöräddningsbygg-

naden kommer även konstutställningar att visas 

IRUWO|SDQGH��*DOOHUL�)LVNHQ��OLNVRP�KDPQIHVW�VDPW�
trollingtävlingar ingår i projekt Kårehamn 2010.

Varmt välkomna att se hur renoveringen av en 
gammal båt går till samt hur ett museum byggs upp.

Kontaktpersoner ordf. Eddie Forsman 070-5700491
sekr. Seppo Ekelund 070-6429555

Öppet alla dagar�IUnQ�
GHQ���MXQL�WLOO�RFK�PHG����DXJXVWL��)UL�HQWUp�

0HU�LQIRUPDWLRQ��www.karehamn.eu

Ölands
Fiskeri & Sjöräddningsmuseum

Kårehamn

Sommaren 2003 återbördades räddningskryssaren
KÅREHOLM till sin ursprungsbyggnad i Kårehamn på 
östra Öland. Ölands Fiskeri & Sjöräddningsmuseum
vill genom en mängd aktiviteter gjuta liv i den gamla 
hamnen. Ett museum är under uppbyggnad, det öländska 
fiskets och sjöräddningens historia skall dokumenteras 
och visas i form av olika utställningar. I den gamla sjö-
räddningsbyggnaden kommer även konstutställningar att 
visas fortlöpande. Galleri Fisken, liksom hamnfest samt
trollingtävlingar ingår i projekt Kårehamn 2010.

Varmt välkomna att se hur renoveringen av en gammal 
båt går till samt hur ett museum byggs upp.

Kontaktpersoner ordf. Eddie Forsman 070-570 04 91
sekr. Seppo Ekelund 070-642 95 55

Öppet alla dagar från
den 1 juni till och med 31 augusti. 

Mer information: www.karehamn.eu

Projekt Kårehamn 2010
ingår i

Leader Kalmar Öland

Degerhamns Hembygdsförening,
industri, handel & sjöfart

Södra Ölands sjöfarts-
samlingar är utställda i  
hembygdsmuseet i Deger-
hamns hamn. Samlingarna 
domineras av industri-
historia med anknytning 
till Cementa, vars verksam-
het bygger på tradi-tioner 
från 1700-talet. Sjöfartsut-
ställningen utmärks främst 
av en mängd fotografier på 
fartyg med Degerhamnsan-
knytning. Cementindustrins 
domi-nerande roll i samhäl-
let levandegörs, både som 
ledande arbetsplats och som 
rederi för en ansenlig flotta 
av mindre motorseglare.

Södra Möcklebys 
Hembygdsförening

Bildad 1949
Kontaktpersoner:

Gunvor Backlund tel. 0485-66 01 65, 070-442 07 09
Henry Claesson tel. 0485-66 04 41

Adress: Osses väg 1,
380 85 Degerhamn

Öppet: Sommartid
onsdag-söndag 14.00-17.00

Ej måndagar

Speciellt: Den lokala sjöfartens anknytning till
ortens cementindustri.
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Här hittar du lätt på Sjöfa-
rarkusten.
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underhållsvarv för större träfartyg med 
kulturhistoriskt värde. Anläggningen, som 
kan hantera trävirke i stora dimensioner, 
rymmer även sågar samt en rejäl slip. 
Gamleby är samtidigt hemmahamn för 
skonarna Linnea och Vega.

Kalmar

Alldeles intill Länsmuseet ligger Kalmar 
sjöfartsmuseum i en stilren äldre byggnad. 
De rika samlingarna, som speglar den 
gamla gränsstadens långa sjöfartstradi-
tion, domineras av de många skepps-
porträtten. En imponerande uppsättning 
fartygsmodeller berikar utställningen. Det 
välförsedda biblioteket pryder det ljusaste 
rummet. Arkivet med fotosamlingarna är 
kanske länets största.

Loftahammar 

Hembygdsgården i Aleglo utanför Lofta-
hammar rymmer en byggnad av särskilt 
intresse. Ett speciellt uthus har uppförts 
för att presentera den lokala kust- och 
skärgårdskulturen i denna ö-rika socken. 
Dyrgripen utgörs av markensbåten Tere-

sia, som lyftes in på andra våningen innan 
taket lades på. Denna skärgårdarnas frakt-
båt kan här beskådas i ett ovanligt och helt 
unikt komplett skick.

Mönsterås

Stranda hembygdsmuseum i Mönsterås 
är en av de största och mest mångsidigt 
utrustade hembygdssamlingarna i länet. 
Även om sjöfart och kustkultur bara utgör 
en del av samlingarna måste de anses var 
både omfattande och representativa för 
denna kuststräcka. Att smålandskusten 
rymt ett pärlband av skutvarv under ett 
par hundra år framgår tydligt. Att den lilla 
hamnen i änden av mönsteråsviken hade 
vattendjup även för större segelfartyg visas 
av att Mönsterås karaktäristiska kyrka syns 
mellan stagfocken och masten.

Pataholm

Den lilla köpingen Pataholm är väl numera 
mest känd som hemmahamn för Sveriges 
sista seglande handelsbrigg Gerda. Den 
lilla galeasen Förlig Vind tjänar också 
som bevis för seglingsintresset i den lilla 
köpmansidyllen. Skutan hade aldrig motor 
installerad. Dagens besökare tjusas ome-
delbart av den orörda miljön kring det lilla 
torget dominerat av de större köpmangår-
darna, som tillhörde familjerna Hullgren 
respektive Harberg.

Timmernabben 

Timmernabben är ett typiskt samhälle 
för smålandskusten. Här fanns under 
�����WDOHW�ÁHUD�VnJYHUN��YDUY��UHGHULHU��RFK�
en livlig sjöfart med jordens alla hav som 
VHJODWLRQVRPUnGH��,�NRUVYLUNHVKXVHW�ÀQQV�
en mindre men mycket illustrativ samling 

Stranda Hembygdsmuseum i Mönsterås har även en hel del sjöfartsminnen.

,�7LPPHUQDEEHQ�¿QQV�HQ�P\FNHW�¿Q�VDPOLQJ�ORNDO�VM|IDUWVKLVWRULD�

På museet i Västervik kan man beskåda en stor samling modeller av segelfartyg.
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Bogserbåten Nalle ligger förtöjd i hamnen och den är naturligtvis K-märkt.

klar sjöfartsanknytning. Det stora, nyss 
återinvigda sjöfartsmuseet i Kulturhuset, 
det pedagogiskt genomarbetade arrang-
emanget, de rika samlingarna, den unika 
samlingen modeller och anknytningen till 
den moderna sjöfarten föranledde ledning-
en för Sjöhistoriska museet i Stockholm, 
centralmuseet inom området, att utnämna 
Oskarshamns sjöfartsmuseum till nummer 
tre i landet!

Nere vid hamnen ligger det nyuppförda 
Båt- och maskinmuseet med en represen-
tativ samling båtar byggda på de många 
småbåtsvarv, som funnits inom kommu-
nens gränser.

Utanför det museet har bogserbåten 
Nalle sin fasta förtöjningsplats. Den från 
början koleldade hamnbogseraren har sin 
ursprungliga ångmaskin i drift men nu 
med oljeeldning. Fartyget är vederbörligen 
K-märkt och seglar som traditionsfartyg.

Rågö

Tjust Allmogebåtar har verksamhet på ön 
Rågö utanför Loftahammar i Västerviks 
norra skärgård. Föreningen bygger där upp 
en verksamhet i stil med Bassholmen fast i 
mindre skala. Det speciella för Rågö är att 
ön ägs av Naturvårdsverket och att den 
ursprungliga miljön med sina tidigare två 
MRUGEUXNV��RFK�ÀVNHIDVWLJKHWHU�EHYDUDV�JH-
nom bruk, som norrmännen uttrycker det.

Upplysningar om adresser, öppethål-
lande, kontaktpersoner med mera: www.
sjofararkusten.se

lokal sjöfartshistoria. I hamnen står briggen 
Sveas kajuta i restaurerat skick tillsam-
mans med timmernabbenbyggda skonaren 
Astrids akterspegel.

Västervik

Västerviks museum ser som sin viktigaste 
uppgift att tillgängliggöra Tjustbygdens 
kulturarv. Största salen i den ursprungliga 
byggnaden är ägnad åt stadens sjöfart 
med en imponerande samling tavlor och 
fartygsporträtt. Liksom i Kalmar sjöfarts-
museum framgår här tydligt att länet 
länge bara haft dessa två stapelstäder med 
livlig sjöfart under hela sin historia från 

vasatiden och framåt. På museiområdet 
ÀQQV�lYHQ�HQ�LQWUHVVDQW�RFK�UHSUHVHQWDWLY�
samling allmogebåtar från Tjusts skärgård.

Kårehamn

På Ölands ostkust ligger Kårehamns sjö-
räddningsstation. Där förvaras den ur-
sprungliga räddningskryssaren Kåreholm. 
Att bevara och levandegöra den lokala 
fiske- och sjöräddningstraditionen har 
gODQGV�ÀVNHUL��RFK�VM|UlGGQLQJVPXVHXP�
Kårehamn tagit som sin uppgift.

Oskarshamn 

Oskarshamn kan ståta med tre museer med 

Interiör från varvsdelen av museet i Oskarshamn.


