
Saxemara båtvarv 
ligger längst in i en skyddad vik mellan Karls-
hamn och Ronneby. Varvet startades 1917 av 
Olof Olsson. Han stod först ute i det fria och 
byggde ekor och jaktkanoter helt utan ritningar 
och med bara yxa och såg till hjälp.

1948 var ekonomin så bra att Olof och sonen 
Tage kunde bygga den nuvarande varvsbygg-
naden. Seriebyggen förekom inte i början utan 
det var olika enstycksbåtar till privata kunder – 
men också fiskebåtar, tullkryssare och tjänste-
båtar som flottan beställde.

I och med att Tage, 30 år gammal, tog över 
ledningen för varvet 1965, kom Folkbåten in i 
bilden och man byggde ett 30-tal båtar. Serier 
ledde till kortare byggtider, lägre priser och högre 
omsättning. Varvet blev också känt för sina 
vackra 10-meters motorseglare (högsjösnipor) 
i ek och mahogny. Största bygget blev en 17-
meters motorkryssare ritad av Jac M. Iversen.

2006 såldes varvet till Blekinge museum med 
syftet att bevara den gamla varvsmiljön, båt-
byggartraditionen och att erbjuda ett udda och 
sevärt besöksmål i landskapet. 

Sedan mars 2014 har driften av varvet tagits 
över av Niklas Nyström, med bakgrund från 
bl.a. Litorinas båtbyggarutbildning i Karlskrona. 
Det byggs nytt, renoveras och repareras för 
fullt. Niklas kommer att visa oss runt på varvet.

Marinmuseum i Karlskrona 
(www.marinmuseum.se) ligger på ön Stumhol-
men i centrala Karlskrona. Det utsågs till Årets 
museum 2015 för bl.a. ”en totalupplevelse av ett 
levande kulturarv, ett attraktivt besöksmål och 
mötesplats för den marina samhällsdebatten …”

Vi får en 60 minuters guidad visning av museet 
och kan därefter på egen hand se det vi tycker 
lockar mest.

Bussresan 
går från Uddevalla på fredag morgon kl. 07.00 
via Henån, Stenungsund, Kungälv till Göteborg 
ca 08.30. Sedan via Halland (fikapaus) och 
Skåne till Ronneby Brunn. Sedan far vi till 
Saxemara och kommer åter ca 17.00 till 
Ronneby Brunn för middag m.m. 

På lördag efter frukost åker vi till Karlskrona 
och besöker Marinmuseum. 

Därefter hemåt via Småland (Glasriket?) och 
åter i Göteborg på kvällen ca 19.00.

Kostnader
Logi på Ronneby Brunn Spa och Resort. 
Enkelrum kostar 1.095 kr och dubbelrum 895 kr 
per person. I priset ingår logi, 3-rätters middag 
och frukost. Drycker och övrig förtäring betalar 
du själv. Tillkommer kostnad för bussresa, entré 
och guidad tur på Marinmuseum, sammanlagt 
650 kr. 

PLANERAD*) STUDIERESA TILL SAXEMARA BÅTVARV OCH 
MARINMUSEUM I KARLSKRONA • 13-14 MAJ 2016

*) Så här har vi planerat resan. Beslut tas på kommande styrelsemöte 9 december.

Information, frågor och anmälan till Torbjörn Andréason, 0304-30496, 070-210 16 75 eller 
maila thunderbear@tele2.se. Vi behöver få din anmälan senast vid Båtmässan 6-14 februari!


