Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift

sid 1(12)

Svenska museer med sjöfartsanknytning

Bassholmen, Bohuslän

Båtsamlingarna på Bassholmen

Hemsida: www.allmogebatar.nu
Båtsamlingarna på Bassholmen är ett svenskt arbetslivsmuseum på Bassholmen i Uddevalla
kommun. Båtsamlingarna ägs av den 1970 grundade ideella Föreningen Allmogebåten i Uddevalla.

Bergkvara, Kalmar län

Sjöfartsmuseum

Hemsida: www.sjofararkusten.se
Bergkvara var i början av 1900-talet en av Sveriges största hemmahamnar för segelfartyg. Museet
ligger i ett hundraårigt hamnmagasin med vidsträckt havsutsikt. Till sjöfartsmuseet hör en intakt
skeppssmedja på närbelägna Dalaskår. Det gamla magasinet är i sig av musealt intresse och ger en
god exponering av foton (personer och fartyg), kaptenstavlor; modeller och allehanda föremål
(navigationsutrustning, riggdetaljer, timmermansverktyg m.m.). Skeppsvarvet är nedlagt men
skeppssmedjan är bevarad som en del av museet. I det gamla hamnmagasinet visas allt som kan
tänkas associeras med segelsjöfart, båtbyggeri och lotsverksamhet samt ålfiske. Intressanta
fartygsporträtt och synnerligen välgjorda fartygsmodeller dominerar övervåningen.

Brantevik, Skåne län

Branteviks Maritima Museum

Hemsida: www.branteviksmuseum.se
Fartygsmålningar och fartygsmodeller utgör huvuddelen av samlingen. Åtskilliga fotografier av såväl
fartyg som personer kan beskådas i museet. Även skeppslista över samtliga Branteviksfartyg och
andra trycksaker visas. Familje- och personregister avseende tiden från den första kända
bosättningen år 1755 till år 1924, finns att tillgå. Museets andra våning visar föremål och målningar
med anknytning till fisket som före skutperioden var den huvudsakliga försörjningskällan för
människorna i Brantevik.

Bua, Hallands län

Fiske- och sjöfartsmuseet i Bua

Hemsida: www.hembygd.se/varo-stravalla/sevardheter/fiskemuseet-i-bua-hamn/
Museet ligger vid Bua hamn och öppnades år 1997. Här finns dokumentation och föremål rörande
fiske och båtbyggeri i Väröbygden.
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Degerhamns industri- och sjöfartsmuseum

Hemsida: www.sjofararkusten.se/degerhamn.html
Cementindustrin, med anor från 1700-talet, dominerar än idag Degerhamn. Seglande tonnage har
under företagets längsta tid varit en förutsättning för lönande avsättning. 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 cementfrakten. Bredvid
museibyggnaden har Utgrundens fyr återuppbyggts sedan den fått ge plats åt en ansenlig
vindkraftspark.

Figeholm, Oskarshamns kommun

Figeholm Sjöfartsmuseum

Hemsida: www.sjofararkusten.se/figeholm.html
Figeholm, en gång Sveriges minsta köping, var trots detta en betydande hemmahamn för segelfartyg
under slutet av 1800-talet fram till första världskriget med en imponerande flotta av skonerter,
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,
kompletterad med ett unikt bildmaterial.

Fjäderholmarna, Stockholm

Båtsamlingen på Fjäderholmarna

Hemsida: www.allmogebatar.nu
I samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen driver arbetslaget i Stockholm museet för
allmogebåtar på Stora Fjäderholmen. Båtsamlingarna är ett levande museum där man kan se båtar
såväl inne i museet som vid bryggan i hamnbassängen. I museet visas också arbetet med renovering
av båtarna. Dessutom finns en utställning med verktyg, motorer och andra föremål från äldre tiders
fiske och småbåtsbyggeri.

Galtabäck, Hallands län

Båtmuseet

Hemsida: www.museumhalland.se/upplev-halland/museet-i-lanet/batmuseet-galtaback/
Här finns 12 halländska allmogebåtar i full skala, modeller m m och skrovet av ett autentiskt 1100talsskepp.
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Träskeppsvarvet

Hemsida: www.traskepp.se
Träskeppsvarvet i Gamleby drivs av stiftelsen Människan och Havet. Här levandegörs det hantverksoch yrkeskunnande, som hör samman med ett reparations- och underhållsvarv för 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.

Gullholmen, Bohuslän

Skepparhuset

Hemsida: www.skepparhuset.se
Ett skepparhus i original från 1893 som ger besökaren möjlighet att gå rakt in i sekelskiftet. Här finns
även skutmuseum, fiskemuseum och ett hus med segelmakeriutställning.

Göteborg

Sjöfartsmuseet

Hemsida: www.sjofartsmuseetakvariet.se/
I basutställningen, med 400 år av svensk sjöfart, finns bland annat föremål från Svenska Amerika
Linien, sjömansminnen från livet ombord och berättelser från hamnstaden Göteborg. Andra
basutställningar är till exempel Stad längs vattnet och T/S Supertuben, en interaktiv utställning för
större barn och ungdomar, där man kan utforska havet och sjöfart.

Göteborg

Göteborgs Maritima Centrum

Hemsida: www.maritiman.se
Göteborgs maritima upplevelsecentrum består av en unik samling fartyg, båtar och pråmar med både
militär och civil anknytning. Här finns: bogserbåten Herkules, ESAB IV; Flodsprutan II; fyrskeppet
Fladen, Göteborgspråmen, hamnbogseraren Stormprincess, hamnfärjan Dan Broström, jagaren
Småland, lastfartyget Fryken, minutläggaren Kalmarsund, monitoren Sölve, patrullbåten Hugin och
ubåten Nordkaparen.

Göteborg

Fiskebäcks museum

Hemsida: Saknas
Kontakt: 031-366 26 15
Fiskebäcks Museum och Café är ett fiskemuseum som ligger i Fiskebäcks hamn i Göteborg. Det
invigdes i maj 1999 och drivs i nära samarbete mellan Fiskebäcks Egnahems- och Kulturförening och
Fiskebäcks Museum/verkstad & Café.
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Kjell Hanssons Sjöfartsmuseum

Hemsida: www.sundsutsikt.se/kjell_hansson_maritima_samlingar.html
Stora delar av Helsingborgs sjöfartshistoria finns bevarad i Kjell Hanssons stora och unika maritima
samling som är den största privata i Sverige.

Holmön, Umeå kommun

Holmöns båtmuseum

Hemsida: www.holmonsbatmuseum.se/
Holmöns båtmuseum byggdes vintern 1995–96 och invigdes sommaren 1998. Här sätts de gamla
bruksbåtarna och deras byggnadsmetoder i centrum. Men museets målsättning är bredare än så, för
här berättas också om det mångsidiga samspelet mellan traktens skiftande skärgårdsnatur och dess
användare.

Hönö, Öckerö kommun

Fiskemuseet Hönö Klova

Hemsida: http://www.fiskemuseet.se/
Verksamheten bedrivs av den ideella föreningen Kusttraditioner som vill dokumentera fiskets historia
och utveckling. Hur båtarna såg ut, var de byggdes och hur fisket bedrevs med olika redskap.

Kalmar

Sjöfartsmuseum

Hemsida: www.kalmarsjofartsmuseum.se/
På Kalmar Sjöfartsmuseum finns tusentals nautiska föremål, t.ex. skeppsmodeller, kaptenstavlor och
exotiska ting från när och fjärran. Museet har ca 3 000 föremål och räknas som ett av de mest
intressanta av landets mindre museer. Här finns flera rariteter.

Karlshamn

Blekinge Sjöfartsmuseum

Hemsida: www.sjofartsmuseum.se
I Karlshamn finns Blekinge Sjöfartsmuseum inrymt i ett tobaksmagasin, från 1875. Här kan man
besöka en segelfartygsskans från mitten av 1800-talet, se livräddningskorgen från Hanö.
Skeppshandel utställning. Sjömansminnen från fjärran länder, Ortholmens fyr, järnankare från en
engelsk örlogsman från början av 1800-talet, fartygsmålningar bildarkiv, fartygsarkiv, båtmotorer
mm.
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Karlskrona Marinmuseum

Hemsida: www.marinmuseum.se
På ön Stumholmen i Karlskrona ligger Marinmuseum. Museet har anor sedan 1752 och här berättas
den svenska marinens historia. Mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i Karlskrona sträcker
sig Marinmuseums vackra och omtalade byggnad på en pir ut i vattnet. Här har både stora och små
chansen att uppleva den svenska marinens händelserika historia på en plats som i flera hundra år
tillhört försvarsmakten.

Karlstad

Ångbåtssällskapet Polstjärnan

Hemsida: www.polstjarnan.nu
Föreningen ÅSP, Ångbåtssällskapet Polstjärnan skall främja och sprida kunskap om Vänerns och
anslutande sjösystems fartygs- och sjöfartshistoria. Föreningen skall i ideell form vårda och bevara
lotsångfartyget ”s/s Polstjärnan av Vänern”, bogserfartyget ”m/s Tingvalla”, flottningsbåten
”Norsälven 1”, flottningsbåten ”Lusten VI”.

Katthammarsvik, Gotland

Albatrossmuseet

Hemsida: ostergarnslandet.se/albatross/
Albatrossmuseet är ett lokalhistoriskt museum i Katthammarsvik på Gotland. Här skildras en episod
under första världskriget, när den tyska minkryssaren Albatross den 2 juli 1915 sköts i sank i en
sjöstrid med ryska örlogsfartyg utanför Östergarn. Albatross sattes på grund vid udden Kuppen mitt
emot Östergarnsholm 150 meter från land. Museet ligger på övervåningen i Östergarns
hembygdsgård. Det öppnade i juli 1977.

Kårehamn, Öland

Ölands Fiskeri- och Sjöräddningsstation

Hemsida: alltpaoland.com/platser/olands-fiskeri-sjoraddningsmuseum/
På Ölands ostkust ligger Kårehamns sjöräddningsstation. Där förvaras den ursprungliga
räddningskryssaren Kåreholm. Att bevara och levandegöra den lokala fiske- och
sjöräddningstraditionen har Ölands fiskeri- och sjöräddningsmuseum Kårehamn tagit som sin uppgift.

Lidköping

Vänermuseet

Hemsida: www.vanermuseet.se/
Vänermuseet speglar livet i, på och vid Vänern. Museet berättar också om Lidköping, och dess
relation till andra städer och vattnet. Det hette tidigare Lidköpings Hantverks- och Sjöfartsmuseum.
På Vänermuseet finns akvarier med fiskar från Vänern. I akvarierna visas också ullhandskrabban, en
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invasiv art som kommit till Vänern från Kina i olika fartygs ballastvatten. Museet har verksamhet
inom biologi, marinarkeologi, kulturhistoria med inriktning mot sjöfart, arkeologi m.m.

Ljung, Linköpings kommun

Museihuset

Hemsida: www.museihuset.se
Museet ligger vid Göta Kanal och här visas bl a veteranbåtar och modellbilar.

Loftahammar, Kalmar kommun

Markensbåten Teresia

Hemsida: www.hembygd.se/loftahammar
Hembygdsgården i Aleglo utanför Loftahammar 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 Teresia, som lyftes in på andra våningen innan taket lades på.
Denna skärgårdarnas fraktbåt kan här beskådas i ett ovanligt och helt unikt komplett skick.

Lysekil

Föreningen L. Laurins motormuseum

Hemsida: www.llaurin.se
Föreningens uppgift är att väcka och bevara intresset för Skandiaverkens tillverkning av bl.a.
tändkulemotorer och spegla företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle. Föreningen vill
också bevara och bruka veteranbogserfartyget HARRY som är både K-märkt och klassat som
traditionsfartyg. Vi vill bygga upp ett levande museum där man kan se och höra motorer i drift och
där tändkulemotorns utveckling dokumenteras liksom dess betydelse för handel, sjöfart och fiske.

Lödöse

Lödöse Museum

Hemsida: www.lodosemuseum.se/utstallningar/varv-och-sjofart/
På museet finns en avdelning där Varvs- och sjöfartshistoriska föreningen i Göta Älvdalen står för
innehållet. Dessutom finns utställningen ”Mellan älv och hav” som berättar en 700 år lång historia
om sjöfart och båtbyggeri

Malmö

Teknikens och Sjöfartens hus

Hemsida: www.malmo.se/museer
Teknikens och sjöfartens hus utforskar Malmös historia, från transport till industri. På museet finns
bland annat ubåten HMS U3 som var i tjänst mellan åren 1943 och 1964. U3 Veteranbesättning utför
populära visningar och berättar om livet ombord. Lär dig om banbrytande svenska uppfinningar och
lyssna på ett mekaniskt jazzband. Museet är en del av Malmö museers samlingar.
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Stranda hembygdsmuseum

Hemsida: www.sjofararkusten.se/monsteras.html
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.

Norrtälje (Älmsta)

Roslagens sjöfartsmuseum

Hemsida: www.sjofartsmuseet.se/
Roslagens Sjöfartsmuseum visar på rospiggens breda sjöfartstraditioner som vikingatiden,
havspostföring och modern färjetrafik, skärgårdsfiske, skärgårdsseglation, lasttramparna, segel och
ånga, båtbyggartraditioner, pråmar, timmerbogsering och inte minst sjöfartens servicenäringar: fyr,
lots och sjöräddning. I kanalgången visas bilder och dokument från bygget av Väddö kanal. Museet är
ett av landets största privata sjöfartsmuseer med en utställningsyta på c:a 550 kvm. Det ligger på
Kaplansbacken vid Väddö kanal ungefär 3 mil norr om Norrtälje.

Onsala, Hallands län

Båt- och sjöfartsmuseet

Hemsida: www.batmuseetonsala.se/
Föreningen Båt- och sjöfartsmuseet i Onsala, Halland är en ideell förening med för närvarande cirka
350 medlemmar. Ett syfte för föreningen är att museet skall spegla den ytterst väsentliga del av
Onsalas närings- och kulturliv som sjöfarten har utgjort under gångna århundraden. Att sjöfarten,
framför allt den så kallade bondeseglationen, haft stor betydelse för Onsalas utveckling framgår
tydligt av det stora antal ”kaptensgårdar” som smyckar landskapet.

Oskarshamn

Sjöfartsmuseet

Hemsida: www.sjofartsforeningen.se
Under senare delen av 1800-talet var Oskarshamn en av de viktigaste sjöfartsstäderna i Sverige.
Under 1930-talet uppstod intresse bland en del Oskarshamnare av att samla in och bevara de
föremål som erinrade om denna epok i stadens historia. Detta är bakgrunden till grundandet av
Oskarshamns Sjöfartsförening. Oskarshamn kan ståta med tre museer med klar sjöfartsanknytning.
Det stora, nyss återinvigda sjöfartsmuseet i Kulturhuset, det pedagogiskt genomarbetade
arrangemanget, de rika samlingarna, den unika samlingen modeller och anknytningen till den
moderna sjöfarten föranledde ledningen för Sjöhistoriska museet i Stockholm, centralmuseet inom
området, att utnämna Oskarshamns sjöfartsmuseum till nummer tre i landet!
Båt- och maskinmuseet i Oskarshamn har en representativ samling båtar byggda på de många
småbåtsvarv, som funnits inom kommunens gränser. Utanför museet ligger bogserbåten Nalle. Den
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från början koleldade hamnbogseraren har sin ursprungliga ångmaskin i drift men nu med
oljeeldning. Fartyget är K-märkt och seglar som traditionsfartyg.

Otterbäcken, Gullspångs kommun

Sjöfartsmuseet

Hemsida: www.vastsverige.com/gullspang/produkter/otterbackens-sjofartsmuseum/
Museet är beläget i Hembygdsgårdens bottenvåning. I sjöfartsmuseet finns en stor mängd föremål
från Vänersjöfarten och fisket, marin litteratur och ett fungerande repslageri.

Oxelösund

Sjöfartsmuseet

Hemsida: klubbmaritim.weebly.com/
Museet drivs av Klubb Maritim, Oxelösund. Här finns föremål med anknytning till sjöfart både från
historisk tid och nutid.

Pataholm, Mönsterås kommun
Hemsida: www.sjofararkusten.se/pataholm.html
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 omedelbart av den
orörda miljön kring det lilla torget dominerat av de större köpmangårdarna, som tillhörde familjerna
Hullgren respektive Harberg.

Rågö, Västerviks kommun

Tjust Allmogebåtar

Hemsida: www.tjustallmogebatar.com www.rago.nu www.vinden-drar.org
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.

Råå, Skåne län

Museet för fiske och sjöfart

Hemsida: www.raamuseum.se
Råå museum för fiske och sjöfart berättar fiskarnas och sjömännens historia med spännande föremål
och intressanta miljöer.
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Räddningsstation

Hemsida: www.sandhammaren.nu
Räddningsbåten är byggd i Köpenhamn år 1855 av skeppsbyggmästaren Ertmann Peter Bonnesen.
Båten i Sandhammaren är den äldsta bevarade i Skandinavien. Den anses också vara den
livräddningsbåt som varit längst i bruk i världen (90 år).

Skillinge, Skåne län

Skillinge Sjöfartsmuseum

Hemsida: www.skillingemuseum.se/
Förutom fartygsmålningar och fartygsmodeller visas här hur Skillinge växte fram till ett välmående
sjöfartssamhälle med åtskilliga partrederier. När segelfarten avtog ökade fisket vilket också finns
representerat på museet.

Skärhamn, Bohuslän

Sjöfartsmuseet

Hemsida: www.deseglade.se/
Sjöfartsmuseet är inrymt i en gammal skepparstuga, ett av Skärhamns äldsta och bäst bevarade
hus. Här finns skutmodeller från olika tidsperioder och många föremål från sjömanshem och
skutor. Museets uppgift är att ta tillvara minnen från öns gamla sjöfartskultur, eftersom tjörnbon
sedan urminnes tider varit beroende av havet. I museet finns även en avdelning för fiske och
fiskindustri, den näring som tillsammans med sjöfart varit så viktig för tjörnbon.

Stackgrönnan, Skellefteå kommun

Båtmuseum

Hemsida: skellefteamuseum.se/om/mer/batmuseet/
Museet är vackert beläget intill Skellefteälven, 15 minuter från centrum. I stora hallen visas
bruksbåtar från den tidsepok när båten var ett arbetsredskap och det vanligaste transportmedlet.
Utställningen av båtmotorer är en av Sveriges största och omfattar många olika modeller, allt från
stora inombordsmotorer och mindre lokaltillverkade Örvikare till amerikanska snurror.

Stockholm

Sjöhistoriska museet

Hemsida: www.sjohistoriska.se/
Sjöhistoriska museet samlar in och bygger upp kunskap om kulturmiljöer vid vatten, till exempel
hamnar, varv, fyrar och fartyg. Vi arbetar tillsammans med föreningar, myndigheter, museer,
universitet och högskolor. Vi bjuder in de intresserade till olika möten, fungerar som stöd och
sakkunniga, yttrar oss i remisser och gör bedömningar av maritima miljöer.
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Vasamuseet

Hemsida: www.vasamuseet.se
Den 10 augusti år 1628 seglade Vasa ut på sin jungfrufärd. Men resan blev kort. Inför bestörta
åskådare förliste hon redan i Stockholms hamn. Tiden ombord stannade. Misslyckade försök att
bärga Vasa gjordes, men till slut gav man upp. När Vasa bröt vattenytan 1961, 333 år senare, var hon
ett stycke nästan orört 1600-tal.

Sölvesborg

Hälleviks fiskemuseum

Hemsida: hallevik.se/fiskemuseum/
Hembygdsföreningen Facklan startade museet 1976. Det byggdes snart ut för att få plats med alla
föremål och båtar som skänkts och som har med fiske och sjömansyrket att göra. Här finns
blekingeekor, en vrakeka och en nyare styrhytt samt ett antal tändkulemotorer, alla från slutet 1800talet början 1900-talet. Här finns också många olika föremål från fraktskutor, eftersom Hällevik var
hemmahamn för många. Inne i museet finns olika utställningar, arbetsredskap och fotografier som
tillhör fisket och sjömansyrket. Samtidigt kan besökare lyssna till ljud från tändkulemotorer, vågsvall
och fiskmåsar.

Timmernabben, Kalmar Län
Hemsida: www.sjofararkusten.se/timmernabben.html
Timmernabben är ett typiskt samhälle för smålandskusten. Här fanns under 1800-talet flera sågverk,
varv, rederier och en livlig sjöfart med jordens alla hav som seglationsområde. I korsvirkeshuset finns
en mindre men mycket illustrativ samling lokal sjöfartshistoria. I hamnen står briggen Sveas kajuta i
restaurerat skick tillsammans med timmernabbenbyggda skonaren Astrids akterspegel. I
Timmernabben finns en mycket fin samling lokal sjöfartshistoria.

Torekov, Skåne län

Torekovs sjöfartsmuseum

Hemsida: www.torekov.se/foretag/torekovs-sj%C3%B6farts-ochhembygdsmuseum.html?parentId=490
Museet utgörs av två båtar som satts ihop – Hoppet av Länna och Fram av Brantevik. Båda hade
kommit till Torekovstrakten för att huggas upp på 1930-talet, men i stället sparades Hoppets kajuta
och Frams akterskepp. Tillsammans blev de Torekovs Sjöfartsmuseum.
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Trelleborgs Sjöfartsmuseum

Hemsida: www.trelleborgssjofartsmuseum.se/
Sveriges sydligaste sjöfartsmuseum visar sjöfartens historia inom Trelleborgs storkommun förr och
nu. Museet har olika avdelningar för fiske, mindre båtmotorer, nautiska instrument, stuveri, rederi,
spedition och färjetrafik. Det finns också arrangerade interiörer. Museet har även ett antal
fartygsmodeller av "Trelleborgsfartyg".

Trollhättan

Kanalmuseet

Hemsida: www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/produkter/kanalmuseet/
Kanalmuseet öppnades 1984 och är inrymt i en hundraårig förrådsbyggnad vid övre slussen. Här visas
bl.a. ett femtiotal båtmodeller, en gammal arbetsjolle och dykardräkt med undervattensverktyg från
1800-talet. Även en smedja och snickarverkstad från den tiden finns här återkonstruerade.
Kaptenens salong i röd plysch från lastfartyget Vielle Montagne III och alla kanalbolagets gästböcker
från 1796 och framåt finns också att beskåda. Ett besök på Kanalmuseet är ett bra komplement till
upplevelsen vid slussarna.

Uddevalla

Sveriges Sjömanshusmuseum

Hemsida: www.sjomanshusmuseum.org
Sveriges Sjömanshusmuseum är landets enda bevarade mönstringshus för sjöfolk med tidstypiskt
inrett mönstringskontor. Museet visar utställningar om livet ombord och om krigsseglare under
andra världskriget. Till sevärdheterna hör en imponerande kaptenssalong och en autentisk
manskapsskans.

Varberg (Trönninge)

Marinmuseet

Hemsida: marinmuseet.dinstudio.se/
Här finns världens största samling om Svenska Amerikalinjen, som var igång från 1915 – 1975, med
"Originalmodellen" av Gripsholm som byggdes i Italien. Europas största samling av utombordare från
1897 - 1970, hundra olika fabrikat, med bl a den första utombordaren som byggdes i Sverige
Archimedes från 1912, och världens minsta utombordare som bara väger 3 kg.

Viken, Skåne län

Vikens Sjöfartsmuseum

Hemsida: vikensbyaforening.se/vikens-sjofartsmuseum/
I Viken har byggts segelfartyg sedan urminnes tider, vanligtvis på strandmarken, dokumenterat från
1738. I slutet på 1800-talet och fram till 1920 byggdes fartyg av Janne Hagerman vid Vikens
Skeppsvarf. Flertalet av de forna Viken-borna startade sitt liv som kock/jungman och avancerade i
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många fall till sjökapten/skeppsredare. I hemmen samlade sjömanssouvenirer och minnessaker av
olika slag. Mycket av detta har skänkts till Vikens sjöfartsmuseum

Västerås

Fritidsbåtsmuseum

Hemsida: www.veteranbaten.se/VBM/?view=featured
Västerås fritidsbåtmuseum (numera Veteranbåtsmuseet i Västerås) är ett museum som startades
2003 i Västerås för träbåtar och äldre fritidsbåtar samt en samling av inom- och utombordsmotorer. I
museet skannas också ritningar över fritidsbåtar. Museet drivs av Veteranbåtsföreningen
(Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar). Museet låg tidigare på Fjäderholmarna i Stockholm.

Västervik

Sjöfartshallen Västerviks museum

Hemsida: http://www.vasterviksmuseum.se/Sjofartshallen.php
Västerviks museum ser som sin viktigaste uppgift att tillgängliggöra Tjustbygdens kulturarv.
Sjöfartshallen är museets fasta utställning som är ägnad åt stadens sjöfart med en imponerande
samling tavlor och fartygsporträtt. På museiområdet finns även en intressant och representativ
samling allmogebåtar från Tjusts skärgård. Har en stor samling modeller av segelfartyg.
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