
Utflykt med Flottans Män i Västervik till Figeholms Sjöfartsmuseum, 

2022-08-22  

Ett 10-tal av Flottans Mäns medlemmar kände sig  

manade att följa med på utflykten till Figeholms  

Sjöfartsmuseum denna soliga augustidag. 

Museet är inrymt i ett tvåvåningsmagasin,  

byggt i början av 1800-talet. Den gamla  

byggnaden är belägen centralt i samhället 

i nära anslutning till gästhamnen och intill  

Norråns mynning. Åker man igenom  

Figeholm går den knappast att missas, 

trots detta lyckades undertecknad med  

denna bedrift två gånger        ! 

 

Väl framme vid målet för dagen, hälsades 

vi varmt välkomna av ”museiintendent”  

Anders Berg som tog emot oss med ett  

varmt och solbränt leende. Anders guidade 

oss igenom alla föremål och berättade med sitt  

engagemang, sin kunnighet och en stor portion humor, allehanda historier  

kring båtar och diverse föremål som man kommit över och lyckats bevara till oss ”stackare” 

som lever i en helt annan tidsålder och med helt andra förutsättningar.   

 

Vi fick berättat för oss om segelsjöfarten 1850 – 1950, lokala båtbyggare och deras 

”livsverk”, verksamheten i hamnen, lite om öbornas tillvaro i skärgården, skonerterna och 

deras långseglatser, sjökaptenernas ansvar gentemot besättning, laster och redare, dåtidens 

”pensionssystem” för kvinnor vars män aldrig återvände från seglatsen, hur man med 

handkraft tillverkade ”rör” av stammar från tallar att användas till egentillverkade pumpar - 

efter att de hade legat på tork i 7 år, dåtidens navigationssystem och ALLT däremellan. För 

den som inte var med och blir lite nyfiken på vad museet har att visa, kan vi rekommendera 

ett besök – kanske nästa sommar? 

 

Efter ca 2 timmars intressant historieberättande från Anders sida var vi ”tvungna” att avsluta 

med lite medhavd fika i gröngräset vid gästhamnen och hade vi inte gjort det så hade säkert 

den mycket kunnige och därtill vältalige Anders Berg, hållit på att berätta än idag!         

 

STORT TACK till Anders Berg för en intressant eftermiddag på Sjöfartsmuseet i Figeholm och 

STORT TACK till Tony Wärdig som ordnat med denna begivenhet. 

 

För den som vill ta del av lite bilder från dagen finns dessa under:   

”Galleri”/2022-08-22 Figeholms Sjöfartsmuseum. 

 

Flottans Män i Västervik 
Skribent: Barbro Bewernick 

https://flottansman.se/vastervik/bilder/2022-08-22-figeholms-sjofartsmuseum/

