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Välkommen till skärgårds- 
och sommarstaden Västervik
NÄR DU ÄR I VÄSTERVIK har du alltid havet runt hörnet. 
Här luktar det sommar och hav, och du hör stånkandet 
från  träbåtarna som glider in i Fiskarehamnen. Här kan 
du njuta av klippbad och bryggbad bara 300 meter från 
centrum.  Under sommaren  arrangeras ständigt spännande 
 evenemang, såsom  festivaler, marknader och konserter runt 
om i hela  kommunen.

Västervik är tätorten i kommunen, en charmig småstad 
med kullerstensgator, torg och  gränder. I Västervik hittar du 
också en mängd spännande butiker. Här finns ett stort urval 

av trevliga krogar och mysiga kaffeställen.
Vi hoppas att du kommer få mycket nytta av Västerviks-

Guiden och Västervikskartan under din vistelse i Västerviks 
kommun. 

Här får du tips om våra guldkorn i kommunen. Vill du ha 
 ytterligare tips gå in på  Västerviks digitala sommarguide 
 vastervik.com

Välkommen till en ny spännande sommar fylld av 
 upplevelser i skärgårdsstaden Västervik!

Denna broschyr ges ut av VästerviksGuiden AB, info@vasterviksguiden.se • COPYRIGHT: VästerviksGuiden AB har copyright på samtliga bilder, texter och kartor.
LAYOUT: Niklas Wrångberg, MediaFokus • FOTO: Nathalie Chavez, Sara Winsnes, Torbjörn Nilsson med flera.

VIKTIG INFORMATION! 
På grund av rådande omständigheter med covid-19 kan uppgifter i den här trycksaken komma att ändras efter tryckning. Det är därför 
viktigt att du dubbelkollar tidtabeller och öppettider med mera innan du reser. WWW.VASTERVIK.COM!
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Fiske
Tjust skärgård är en mytomspunnen 
 hotspot i fiskekretsar. Hit vallfärdar 
 passionerade sportfiskare för att uppleva 
ett gäddfiske av absolut världsklass. Också 
utbudet av havsöring, lax och abborre får 
många att gå i spinn. I inlandet väntar fint 
kronofiske och ädelfiske. Den som vill fiska 
eller jaga under sin semester har mycket 
att välja emellan i Västervik.

Risebo Fritid, jakt och fiske
www.risebofritid.se

Jakt- & fiskebutiken
Jakt- och fiskecenter med inomhushall 
för skytte. www.jaktiavastervik.se

Här kan du handla fiskekort och få 
tips på bra fiskevatten:
www.risebofritid.se
www.langsjon.se
www.sveaskog.se

Läs mer om fiske på vastervik.com/fiske

I Tjust skärgård hittar du allt som du förknippar med småländsk 
sommar; skärgårdsöar, färskrökt fisk, sälar, havsörnar, klättring, 
badklippor, vrakdykning med mera.

Skärgårdsguide

 FLATVARP
En vacker väg leder från Stora 
Askö ut till öns gamla fiske-
läge Flatvarp. På sommaren 
lockar de vidsträckta, släta 
klipporna många solbadare.

 GÄRDSHOLMEN
En liten ö långt inne i havs-
viken Syrsan. Här kan du  
välja att bada på både bad-
klippor och stränder.  

 VÄDERSKÄR
Fridfullt fiskeläge långt ut till 
havs. På ön finns bland annat 
ett litet rött träkapell från 
1600-talet som också är ett 
populärt vigselkapell. 

 STORA GRINDÖ
Levande skärgårdsö i 
ytter skärgården. Det gamla 
fiskeläget är samlat kring en 
bedårande havsvik på öns 
södra del. Här kan man bl.a. 
avnjuta ”Laxboas” nyrökta lax 
i en fantastiskt mysig gammal 
sjöbod. Vill man bo över natt 
så kan man hyra in sig i ”Båt-
huset” eller i ”Ateljén”. Det går 
även att köpa med sig nyrökt 
fisk om man önskar. 

 STEDSHOLMEN
Ö med fiskeläge och en 
gammal lotsplats, som när 
den lades ner på 1960-talet 
varit verksam i cirka 350 år. 
Gästbrygga finns. 

 BJÖRKÖ
Populär utflyktsö som är natur-
reservat. Här finns ett aktivt 
jordbruk och ett rikt växt- och 
djurliv. Björkö har kallats 
“Sveriges vackraste ö”. Ön 
erbjuder bra möjligheter för 
fisketurism. 

 SMÅGÖ
Mellan Hasselö och Björkö, 
ligger Smågö. Här finns  
skogar , hagar och betande 
djur. På Smågö kan man hyra 
in sig i ett havsnära skärgårds-
hus. På Smågö finns det fan-
tastiska möjligheter till både 
fiske och sjöfågeljakt. Mindre 
båtar finns att hyra. Möjlighet 
finns för större sällskap att 
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hyra in sig i sjöboden, där det 
serveras nyrökt fisk.

 RÅGÖ
Norr om Hasselö ligger Rågö 
med sin fantastiskt vackra  
natur. Rågö är naturreservat. 
På Rågö kan man strosa 
omkring på vandringsleder. 
Här finns bad möjligheter, såväl 
stränder som klippor. Det finns 
en sommaröppen restaurang, 
uthyrning av boende och gäst-
brygga. Föreningen Tjust  
Allmogebåtar arrangerar  
årligen Rågö dagen. Under 
sommaren angörs Rågö av 
skärgårdstrafik från Lofta-
hammar och Västervik.

 HASSELÖ
Hasselö är Tjust skärgårds 
största ö. Hasselö har en 
sandstrand och ett omväx-
lande landskap. Här finns 
en sommarbutik med kafé, 
restaurang, gästhamn och 
uthyrning av cyklar och 
havskajaker. På Hasselö kan 
du hyra stuga eller bo på öns 
vandrarhem. Hembageri vid 
Haga slätt.

 TORRÖN
Det här är Torrön som ligger 
nära Hasselö-Sladö. Bara ett 
smalt sund skiljer öarna åt. 
Torrön är vildmarksön där 
besökarna får finna sina egna 
stigar över klippor, genom 
skog och kärrmarker. Du kan 
vandra runt ön utmed vattnet 
på några timmar. Det blir en 
omväxlande vandring på 
släta hällar, branta steniga 
sluttningar och mjuk mossa i 
tät tallskog. 

 SPÅRÖ
Spårö är en av Tjust skärgårds 
mest resliga och dramatiska 
öar. Branta klippor leder 
upp till det ofta avbildade 
sjömärket Spårö båk, varifrån 
havsutsikten är obetalbar. 
Spårö båk byggdes 1776 och 
har ansetts av många, bland 
andra Evert Taube, vara ett  
av ostkustens vackraste 
sjömärken. Farleden går 
igenom Spårsund. 

 IDÖ
Idö ligger i ytterskärgården, 
en halvtimmes båtfärd från 
Västerviks centrum. Ön, är en 
kilometer på längden och på 
bredden, och bjuder dig på 
ett varierat landskap. Idö har 
en skärgårdskrog med egen 
gästhamn. Glöm inte att besö-
ka den genuina fiskebyn.

 HÄNDELÖP
Händelöp är ett fiskeläge i 
Tjust skärgård med gamla 
anor som fortfarande är 
levande, och som nämns 
första gången i gamla papper 
från 1562. På cykelavstånd 
från Västervik (ca 20 km)! 
Det levande fiskeläget på ön 
nås från fastlandet via en bro. 
Årligen på lördagen v. 28 an-
ordnas en populär skärgårds-
dag med flera utställare.

 BLANKAHOLM
Litet samhälle vid havsvik, 
med gästhamn och ett mysigt 
gästgiveri. På sommaren 
anordnar gästgiveriet musik-
aftnar och konstutställningar. 
I början på augusti anordnas 
även en årlig hantverksmässa.

 ÖSTRA SKÄLÖ
Ta bilen eller båten hit för  
att äta en bit mat på sommar-
restaurangen och för att bada 
från klipporna. Från hamnen 
paddlar du lätt vidare söderut i 
Tjust skärgård. 

 ÖSTRA 
OCH VÄSTRA EKNÖ
Sammanväxta öar som bildar  
grön och skogig oas med 
fiskelägena Österbo och 
Västerbo. Här kan man nyttja 
vandringslederna, bada och 
fiska. 

 ÖRÖ 
Längst söderut i Tjust skär-
gårds havsband ligger mysiga 
kajak-pärlan Örö. Vandra på 
naturstigarna, hyr hus/rum, 
eka, motorbåt, eller kajak.

Skärgårdstrafik

Läs mer om fiske på vastervik.com/skargard
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För den som vill ha en riktigt ”tjustig” skärgårds-
upplevelse är tipset att styra kosan till lilla Idö, 
i ytterskärgården. Sommartid går det båtar hit 
flera gånger per dag från Horns Udde och från 
Västervik. I öns hamn ligger Idö Skärgårdskrog, 
belägen på en höjd med utsikt över havet. Du 
kan ta med att ta en glass från kiosken eller äta 
en måltid på krogen.

LOTSUTKIKEN
Från den lilla hamnen är det bara några  
minuters promenad upp till öns vita landmärke, 
den gamla lotsutkiken. Nyfikna som bemödar 
sig med att ta de smala trapporna upp i tornet 
och öppna den knarrande luckan upp till taket 
belönas med en sagolik utsikt över land och 
hav! Å ena sidan fastlandet, å andra sidan öp-
pet hav. Rekvisitan i den gamla lotsutkiken har 
lämnats orörd efter stängningen 1986 och med 
hjälp av den, några uppsatta bilder och en dos 
fantasi går det att få en aning om (det stundom 

hårda) skärgårdslivet i forna da’r. Från tornets 
topp skymtas en samling röda hus och den 
som fortsätter sin skärgårdsexpedition längs 
en slingrande skogsstig når den lilla byn med 
tillhörande sjöbodar och idisslande kossor. 
Saltkråkan på riktigt.

BADLIV
Vill man ta ett dopp i någon av Idös alla vikar 
är chansen stor att hitta en slät klipphäll som 
man får ha helt för sig själv. För den som inte 
vill eller kan bada från klipporna finns också en 
långgrund sandstrand. Men badliv är långtifrån 
den enda vattenaktiviteten som erbjuds den 
lilla skärgårdsöns besökare. Att åka på örn- och 
sälsafari är en populär aktivitet.

IDÖ SKÄRGÅRDSKROG
Uteterrassen uppe på höjden på Idö 
 Skärgårdskrog är ett av sommarens populäras-
te tillhåll. Känslan av att sitta i solnedgången  

på en liten ö och inta sin Idö-låda med en stor-
slagen utsikt mot havsbandet blir till ett minne 
som värmer långt efter att sommar semestern 
är förbi.

Skärgårdsliv på Idö 

Skärgårdstrafik
M/S Ellen Key och M/S Kung Märta t rafi-
kerar regelbundet sträckorna Västervik–
Idö samt Västervik–Hasselö och båtturen 
tar ungefär en timme. Båda fartygen avgår
4–5 gånger per dag under högsäsong.
Från Loftahammar kan du dagligen under 
högsäsong (18/6–14/8) ta båten från 
 Sandbyhovsbryggan i  Loftahammar ut till 
Rågö, för vidare transport till  Hasselö  

Resorna bokar du online på 
boka.vastervik.com före avgång eller 
köps på terminalen.
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Hasselö är en av de större öarna i Tjust 
skärgård. Sommartid tar man sig bland annat 
hit från Västervik ombord på M/S Ellen Key. 
En  timmas frisk båtfärd mot bakgrund av 
blå  böljor, gröna kobbar, vita segel och ett 
 oräkneligt antal blågula flaggor. Du kan även 
åka med M/S Bella från Loftahammar hit.

Vid resans slut siktas en skogsbevuxen 
idyll med sandstrand och röda stugor och i 
den lilla hamnen väntar en fyrhjuling på att ta 
med hågade upptäcktsresande på flaket för 
en sightseeing runt ön (OBS! Måste förbokas). 
Hyr man hellre en egen hoj skuttar man direkt 
den korta biten upp mot Handelsboa för att 
kvittera ut sitt fordon.

HANDELSBOA
Hela ön genomkorsas av cykelvänliga grus-
vägar. Just Handelsboa nere i hamnen fung-
erar som en livlig sambandscentral för hela 
ön. En välbesökt lanthandel som förutom att 
leverera allt som krävs (och lite till) för en lyck-
ad skärgårdsvistelse hyr ut cyklar men också 
kajaker, kanoter, trampbåtar och klubbor till 
minigolfen. Precis intill ligger en servering där 

man kan inta dagens samtliga mål om man så 
vill och glass därtill, förstås.

VANDRARHEMMET
Det faluröda vandrarhemmet med vita knutar 
är öns gamla folkskola – därom skvallrar 
skolplanscherna och klassfotona på väggarna 
och den smått antika klätterställningen på 
gårdsplanen. Här bjuds ett trettiotal bäddar 
fördelade på fem ljusa och fräscha rum i 
huvudbyggnaden och på en hemtrevlig liten 
lillstuga. Huset omges av en stor trädgård, 
som gjord för ljusa sommarkvällar fyllda av 
korvgrillning, spel och lek.

Mittemot vandrarhemmet väntar världens 
minsta dygnet-runt-öppna obemannade  
krumelur-loppis i en bod. Shoppingsugna 
förser sig själva och lägger en peng i bössan.

RESTAURANG SJÖKANTEN
I ett mysigt litet båthus en bit söder om 
 hamnen ligger Restaurang Sjökanten. Mitt 
på dagen serveras en riklig skärgårds buffé 
och till kvällen vankas en trerättersmeny 
med kött eller fisk. Alltid med en stor mängd 

lokala inslag. Intill vattnet finns två vedeldade 
badtunnor och en bastu till uthyrning, med 
utsikt över det stora blå. När ni besöker 
Sjökanten passa även på att besöka det lilla 
gårds museet. 

Den som fortsätter lite söderut från 
 Sjö kanten via tallskog, blåbärsris och 
sommar stugor, kommer till den lilla ön Sladö. 
När bron till ön korsats öppnar sig ett ljuvligt 
ängs landskap med enbuskar, får, kossor, 
oändliga mängder stenmurar och mjukt 
 rundade klippor som lockar till havsbad. Ett 
riktigt smultronställe i smultronstället.

Hasselö – söt ö i salt hav

Båttaxi
Saknar du egen båt finns, utöver de regul-
jära turerna, alltid möjligheten  
att ta sig runt i skärgården med hjälp  
av båttaxi eller genom att hyra motor- 
båt eller kajak. Det finns ett flertal  
transportörer och uthyrare.
Molanders Båttransporter 
Tel. 070-671 39 14. Max 12 pers.
Smågö Fraktservice 
Tel. 0490-911 40. Max 29 pers. + 12 pers.
Solidö Skärgårdstaxi 
Tel. 0490-910 19. Max 20 pers.
Idö Skärgårdstransporter 
Tel. 070-566 77 38. Max 12 pers.
Kråkelund Dyk & Sjöentreprenad 
Tel. 070-444 57 08. Max 12 pers.
Marqua Sjötransporter 
Tel. 070-444 60 00. Max 12 pers.

” När bron till ön korsats  
öppnar sig ett ljuvligt 
ängslandskap med enbus-
kar, får, kossor, oändliga 
mängder stenmurar och 
mjukt rundade klippor 
som lockar till havsbad.”
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Ljunghedsvägen 2. Tel. 0490-56 68 00
Handla online www.maxivastervik.se

6-23  

BUTIK

 
 
 

I vår butik finns en underbar  
Fisk & Delidisk med manuell betjäning. 
Vi har ett brett sortiment med fokus på  
lokalt och eko. I vår entré har vi kund-
tjänst med Post & Spel. Vill du ta en 
glass eller fika är du välkommen till  
vårt café. För barnen 3-10 år  
finns ett minihus att leka  
och pyssla i när 
Du handlar, öppet 
varje dag kl 11-19  
i juli. Stort sortiment 
av grillar & tillbehör.

Vi har allt för sommarens upplevelser,  
matstunder & festligheter. Välkommen!

www.maxivastervik.se

Vi vill göra  
din semester 
lite enklare!

Kallskänk 0490-56 68 35
Bageri      0490-56 68 50 

Deli/Fisk       0490-56 68 34
Hem & Fritid       0490-56 68 95

Vi vill göra  
din semester 
lite enklare!

sommar, sol, semester
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Varma klippor, tjärade bryggor, måsskrik och 
glass. Loftahammar är sommarlov på riktigt. 
Loftahammar är en kustidyll i norra delen av 
kommunen, som lockar till sig semesterfirare 
av alla slag. Hit kommer seglare, campare, mc-
folk och stugägare för att slappna av och trivs. 
Vintertid är Loftahammar ett ganska stillsamt litet 
skärgårdssamhälle. Men när solen tittar fram 
på vårkanten ökar pulsen. Båtarna sätts i sjön, 
östgötarna kommer ner och öppnar sina stugor, 
säsongarna intar sina platser på campingarna 
och badgästerna letar sig ut på klippor och strän-
der igen. Inne i Loftahammar ökar kommersen 
och i centrum står den lilla Ica-butiken. Detta är 
bygdens mötesplats.

Ett annat trevligt ställe du inte får missa i 
 Loftahammar och som ligger på huvudgatan är 
det mysiga Stures bageri, där tredje generatio-
nen Andersson förser Loftahammar med fika och 
mat. För den som önskar en aktiv semester är ett 

besök hos Sweeds nödvändigt. Här kan du hyra 
cyklar och båtar och få hjälp med att arrangera 
guidade paddelturer, vandringar och fisketurer. 
En dag i Loftahammar avslutas allra bäst med en 
promenad vid marinan, strosa bland stora och 
små båtar och avnjut kvällsmaten på Sjökrogen.

Läs mer på vastervik.com/loftahammar
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LOFTAHAMMAR

Loftahammar – sommarlov på riktigt

” Att njuta av skärgården förutsätter 
inte nödvändigtvis en båtresa.  
Till sommaridyllen Loftahammar  
kan du ta dig med bil.”

RÅGÖ. Från Loftahammar kan du dagligen 
under högsäsong (18/6–14/8) ta båten från 
Sandbyhovsbryggan i Loftahammar ut till 
Rågö, en skärgårdsö med mycket charm. 
Här finns både restaurang, vandrarhem och 
ett litet museum.

LAXBOA. I havsbandet öster om Lofta-
hammar på Stora Grindö ligger Laxboa. 
I Laxboa kan du handla din middagslax 
såväl färsk som nyrökt eller gravad, eller bli 
serverad allt från en läcker skärgårdsbuffé 
till en kopp espresso.

Skärgård 
utan båt
Att njuta av skärgården förutsätter inte 
nödvändigtvis en båtresa.  
Till öar som Stora Askö och Östra 
Skälö går det broar och kustsamhällen 
som Loftahammar  
och Blankaholm ger härlig skärgårds-
känsla utan att lämna fastlandet.

På Händelöp strax utanför  
Västervik kan du uppleva ett riktigt  
skärgårdssamhälle utan tillgång  
till egen båt. Det lilla och mycket  
levande fiskeläget fick en bro till  
fastlandet på 60-talet och sedan dess  
har den bofasta befolkningen bara  
ökat, samtidigt som hus och bodar  
hålls intakta. I byn på Händelöp  
arrangeras en trevlig skärgårds-
marknad lördagen i vecka 28.

Följ med 
postbåten
Den båt som levererar posten till 
öborna i mellersta skärgården till  
exempel Norra Malmö, Smågö, 
Björkö och Hasselö avgår från Gränsö 
kanal. Obligatorisk plats reservation 
görs minst en dag i förväg med Solidö 
skärgårdstaxi.

Avgång båt 
till Rågö.
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MTB 
      MTB-BANAN, VO, VÄSTERVIK
Banan invigdes 2015 och har blivit ett populärt besöksmål för 
 mountainbikeentusiaster från hela regionen. Banan är 4,8 km lång 
och erbjuder en förhållandevis lätt runda med hög fart och några 
mer utmanande delar. Vid VO-området finns även en Pumptrack, en 
300 meter lång bana med uppbygda gupp och svängar.

      TJUSTTRAMPET,  ANKARSRUM 
Den här leden är inspirerad av det årliga eventet Tjusttrampet som 
tar plats i september. Man kan åka smalspåret eller buss (35, 36, 39 
eller 87) från Västervik till Ankarsrum där leden börjar.  Banan är ca 
60 km lång och är blandad terräng mellan småvägar, grusvägar och 
skogsstigar. Leden tar dig till Västervik.

      MAREN RUNT
Området runt sjön Maren är ett fantastiskt ställe att uppleva, man 
kan antingen cykla på de härliga stigarna vid Maren eller på vägen 
för att få en omväxlad tur.

RACER
            HORN-HÄNDELÖP
Horn – Händelöp och vise versa. Asfaltsvägen börjar i utkanten 
av Västervik på Honsvägen. En lugn, fin och härligt tur om man vill 
komma ut på en kort runda men också perfekt att köra intervaller på. 
Ute på Horns udde går skärgårdsbåten ut till Idö.

HELDAG NORRUT
Gamla landsvägen via Segersgärde till Lofta från Västervik är 
väldigt härlig och varierad. Det finns flera möjligheter att stanna på 
en eller flera caféer på vägen runt. Vid Lofta café cyklar du vidare 
mot Björnsholm, Helgenäs och till Svenska Presenter i Långrådna. 
På vägen tillbaka till Västervik kan du cykla via Loftahammar där 
du kan stanna för att äta, fika eller köpa glass. Cyklar man vidare 
 hamnar man i Lofta igen och kan där ta vägen via Segersgärde 
tillbaka till Västervik igen. En skön cykeltur på ca 14 mil.

 

Cykelguide
FYRA HÄRLIGA FAMILJETURER
Om man utgår från Turistbyrån i Västervik finns det flera härliga 
familjeturer där man passerar badställen, glasställen, caféer och 
härliga picknickställen. Man kan göra turerna så långa eller korta 
och äventyrliga som man vill. 
       GRÄNSÖ Ute på Gränsö kan man stanna och fika eller äta på 
Gränsö Slott. Man kan även bada på flera ställen längre ut på halv-
ön. Den blå leden (ridstigen) på Gränsö är tillåten att cykla på. Den 
är 6 km lång med stigar och grusvägar som underlag.     
       SEGERSGÄRDE På väg ut förbi Piperskärr går en relativt rak 
landsväg mot naturreservatet i Segersgärde, perfekt för picknick.
GERTRUDSVIK På väg ut till Gertrudsvik passerar man Breviks-
badet med sandstrand. Ute på Gertrudsvik finns en restaurang mitt 
i området som serverar glass som görs på plats.
HASSELÖ Skärgårdsbåten ut till Hasselö går från hamnen i stan, 
Gränsö Slott eller Västervik Resort. Ute på Hasselö finns det 
mycket  att utforska. Det finns cyklar att hyra, bra badställen och fina 
slingriga vägar bland hus och skogar att cykla efter. Det finns ett 
café direkt i hamnen där skärgårdsbåten kommer in.

       HORNS UDDE OCH HÄNDELÖP. En fantastisk miljö. Händelöp är 
ett fiskeläge i Västerviks skärgård med gamla anor som fortfarande är 
levande.

 Du kan även ta med cykeln ombord på rälsbussen mot Hultsfred 
och cykla hem från någon av stationerna – eller tvärtom. Läs mer på 
smalsparet.se.

Numreringarna finns utmärkta på kartan, sid 14 i denna folder.

För mer information kring cykelturerna gå in på vastervik.com

INFORMATION OM ALLEMANSRÄTTEN
www.naturvardsverket.se/allemansratten

Läs mer på vastervik.com/cykla
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Kajak & kanot
TIPS PÅ KAJAKTURER
Upptäck Västerviks vackra skärgård eller kanotlederna i smålandssjöarna.  Kajaker, 
kanoter och mindre båtar finns att hyra på ett flertal ställen. Nedan finner du tips 
på flera paddlingsturer. Se markeringar på sidan 14 i denna folder.

Hasselö sand – Rågö – Björkö – Malmösund – Hasselö sand  
Tidsåtgång: En heldag inklusive paus. 

Passa på att avnjuta en god lunch på Rågö som ligger utmed sträckan.

Kanotled – Smitterstad från Ankarsrum 
Tidsåtgång: En heldag inklusive lyft och transport. 

Paddla genom en vacker småländsk natur.

Gränsö kanal – Löksundet – Hasselö sand – Malmö sund – Gränsö kanal 
Tidsåtgång: Heldag   

Tjust skärgård när den är som bäst! Avnjut lunchen på Restaurang Sjökanten på Hasselö.

Turerna finns utmärkta som röda slingor på kartan, på sid 14 i denna folder.

NORRA TJUST SKÄRGÅRD 
Norra delarna av Tjust skärgård. Det finns flera bra iläggningsplatser såsom Tättö, 
 Loftahammar, St. Hallmare, Flatvarp, m.fl. Skärgården är varierad med allt från stora öar med 
barrskog till små skär allra längst ut i skärgården. För den som vill paddla skyddat finns 
goda möjligheter att hålla sig längst in mot fastlandet och på så sätt ändå kunna paddla 
långa sträckor utan att bli utsatt för vind och vågor. Rakt utanför Lofthammar ligger Rågö. 
Här finns det vatten, toaletter och sommartid både boende och servering. Hasselö ligger 
söder om Rågö och har också vandrarhem och servering. Skärgården erbjuder sedan flera 
intressanta platser. Storkläppens fyr för den som inte räds paddling på öppet vatten och 
strax innan den ligger St. Jutskär som länge var bebott. Observera fågelskydden som finns 
i områdena. Längre norrut har vi St. Grindö med Laxboa, Städshomen där lotsstationen 
tidigare låg och allra längst ut i skärgården, Väderskär med sin spännande medeltidskyrka 
och historia.

SÖDRA TJUST SKÄRGÅRD
Utgå från Örserumsviken och paddla ut till Idö. Om vattnet inte är för lågt är den södra 
sidan av Borgö trevlig och tar dig under en bro mellan Borgö och fastlandet. Det är ett 
 p ärlband av små och stora öar hela vägen ut till Idö som man kan kryssa fram mellan. På 
vägen ut kommer du att se Spårö Båk från slutet av 1700-talet. Om man vill ha en god lunch 
serverad, finns restaurang och kafé med vacker utsikt på Idö. Observera fågelskydden 
kring Idö. På vägen hem kan en  liten avstickare runt de små Korpaholmarna som är sam-
manbundna med gångbroar vara  t revligt att paddla genom innan man är tillbaka på land.

CENTRALA VÄSTERVIK
Här tar du dig lätt på en runda genom gästhamnen och genom staden. Du hinner ta dig ut 
till Gränsö för en lunch och kanske en glass i Västerviks Centrum på samma tur. Perfekt för 
en lugn tur kanske med era barn i en dubbelkajak eller varför inte en motionsrunda på ett 
par timmar. 

KAJAKER OCH KANOTER KAN DU 
BLAND ANNAT HYRA HÄR: 
• Westerviks  
 kanotklubb

• Västerviks Resort

• Hasselö sand

• Idö Skärgårdsliv

• Tättö Havsbad

• Sweeds  
 i Loftahammar

• Kustcamp

• OutdoorGuiding

• Vituddens  
 kanotvarv

• Långsjöns camping

1. Närheten från staden ut till ytterskärgår-
den. På mindre än en halvtimme paddlar 
du från Västervik eller Loftahammar ut till 
havet och får full horisont.

2. Inga stora fjärdar behöver korsas 
vare sig du paddlar i norra eller södra 
skärgården.

4. Få båtar i de områden som passar 
paddling med lätt tillgängliga stränder för 
kortare eller längre strandhugg.

5anledningar till varför du ska paddla 
kajak i Tjust

3. Exploateringen av stränderna är 
sparsam. Det finns således många fina 
och kajakvänliga platser att upptäcka och 
gå iland vid.

5. Många alternativa färdvägar. Skyddad 
eller mer havsexponerad paddling.

Läs mer på vastervik.com/kajak
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Äskeskär

Sladö-Äskeskär
naturreservat

Strövtåg i Tjustbygden
TJUSTLEDEN
Tjustleden är en vandringsled som drivs genom Naturskyddsfören-
ingen i Tjust och slingrar sig genom hela Västerviks kommun. Den 
ansluter till Ostkustleden i söder och Östgötaleden i norr. Tjustleden 
erbjuder vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser i skog 
och kulturmark. Mer information om lederna finns på www.vastervik.
com/tjustleden. Leden markeras med oprange ringar runt träd-
stammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard). 
Leden är drygt 200 kilometer lång och består av 9 etapper på 
huvudsträckningen (ca 16–21 kilometer vardera) med övernattnings-
vindskydd vid etappmålen för 6-8 personer. 
TJUSTLEDENS ETAPPER:

l Etapp 1, Mörtfors – Getterum – Getgölen. Längd 19 kilometer. 
 Svårighetsgrad: Mestadels lätt. Övernattning: Timrat skärmskydd 
finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 2, Getgölen – Hjorted – Svarteström. Längd: 18 kilo meter. 
Svårighetsgrad: Lätt. En avstickare går att göra på Ankarsrumss-
lingan. Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut. 
Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 3, Svarteström – Lunds by – Valstad kvarn. Längd: 18 
kilometer. Svårighetsgrad: Bitvis något kuperad. Övernattning: 
Timrat skärmskydd finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start 
och slut.

l Etapp 4, Valstad kvarn - Hjorten - Törnsfall. Längd: 14 kilometer, 
anslutning till Västervik 8 kilometer. Svårighetsgrad: Lätt. Övernatt-
ning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns 
vid start och slut.

l Etapp 5, Törnsfall – Almvik – Hallingeberg. Längd: 21 kilometer 
Svårighetsgrad: Kuperade partier. Övernattning: Timrat skärmskydd 
finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 6, Hallingeberg – Karrum – Odensvi. Längd: 21 kilometer 
Svårighetsgrad: Något kuperad. Övernattning: Timrat skärmskydd 
finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 7, Odensvi – Dalhem – Björndalen. Längd: 20 kilometer 
Svårighetsgrad: Kuperade partier. Övernattning: Timrat skärmskydd 
finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 8, Björndalen - Möckelhult – Lermon. Längd: 15 kilometer, 
anslutning till Överum och Holmsjöleden 7 kilometer. Svårighets-
grad: Kuperade partier. Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid 
start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 9, Lermon – Kolsebro – Falerum. Längd: 13 kilometer, 
anslutningsled till Ukna ca 4 kilometer. Svårighetsgrad: Kuperade 
partier. Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut. 
Sanitärt: TC finns vid start och slut.

TJUSTLEDEN
Mer information om lederna finns på www.vastervik.com/tjustleden.
På Naturskyddsföreningens hemsida finns information om leden 
samlad såsom skötsel ansvariga, praktiska råd och information om 
eventuella uppkomna hinder. www.tjust.naturskyddsforeningen.se

INFORMATION OM ALLEMANSRÄTTEN
www.naturvardsverket.se/allemansratten

Läs mer på 
vastervik.com/

tjustleden
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HÄLSANS STIG
Hälsans Stig är en folkhälsosatsning med målet att få fler att prome-
nera mer. Promenadslingorna är enkla och trygga. Slingorna är minst 
4 km långa där varje kilometer är skyltad. Det går att starta var som 
helst på slingorna. En karta över Västerviks slinga finns att hämta på 
Västerviks Turistbyrå. 

Kartan finns också som pdf på vastervik.com. I broschyren 
”Vandra i Västerviks kommun” finns de leder som har en bra 
skyltning och som underhålls beskrivna. Allt för att kunna erbjuda ett 
vandringsmaterial med bra kartor som underlättar för dig som vill ut i 
naturen. Broschyren finns att hämta på Västerviks Turistbyrå.

TIPS PÅ VANDRINGSLEDER

 Gränsöleden, 12 km (se kartan sid 10). En underbar natur i natur-
reservatet på  Gränsö. Kala klipphällar, lummiga ekhagar och skogs-
mark ger en fin inramning till vandringen eller löparturen. Möjlighet att 
även välja en kortare etapp och du har alltid nära till bad. Längs leden 
finns flera vindskydd och ett oändligt antal platser med fina vyer där du 
kan pausa och njuta av utsikten. Har du inte med dig matsäck och ändå 
vill fika eller äta en bit mat efter turen så har du Gränsö Slott i närheten 
med restaurang och kaffe.

INFORMATION OM ALLEMANSRÄTTEN
www.naturvardsverket.se/allemansratten

Outdoor
MOTION I HARMONI MED NATUREN

Via fina vandrings och cykelleder trampar du dig till bättre kondition 
och många sköna naturupplevelser i vår unika kustmiljö. Tjustle-
den är en välmarkerad led som slingrar sig igenom Tjusts vackra 
landskap och som passar utmärkt för vandring och löpning. Här kan 
du vandra från Östgötaleden i norr (https://maps.ostgotaleden.se/sv/
ostgotaleden) till Ostkustleden i söder (https://doderhult.natur-
skyddsforeningen.se/ostkustleden/).

      RYVENÄSLEDEN (se kartan sid 10).

Ryvenäsleden är 4 km lång och går runt Överum mot Ryvenäs i en 
terräng med delvis skog och backar utmed sjön Ryvens strand.
Leden startar vid vägen mot Björka och går utmed sjön Ryven, på 
krönet av ”Haks backe” viker den av mot Ryenväs. Platsen kallas 
i folkmun ”Kuttens kast” och här skedde ett rånmord 1855. För att 
skydda sig mot den fruktade maren offrades på platsen en sten eller 
en pinne av var och en som gick förbi. Med tiden växte här en rishög 
som kallas ”Kuttens kast”. Leden fortsätter sedan mot stall Bäckebo 
och över Pinaberget, en av de sju kullarna, som finns i Överum och 
snart kommer man till en gångbro som ligger vid berget Snarklint. 
Nere vid stranden finns möjligheter till bad.

Hämta din karta i utsatta 
lådor och följ markerad 
skyltning.

Läs mer på vastervik.com/outdoor
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FÅGELLOKALER I VÄSTERVIKS KOMMUN
De här tre fågellokalerna i Västervik kan säga utmärker sig med att visa upp en stor 
artrikedom och är speciellt attraktiva. Vid Uknö fågellokal i området vid informa-
tionstavlan bedrivs ringmärkning under sommar och höst. Årligen ringmärks cirka 
3000 fåglar. Kontakta Tjust Fågelklubb för guidning och visning av ringmärkningen.
1. UKNÖ FÅGELLOKAL
Ta av från E22 vid Björnsholm och kör mot Loftahammar. Efter ca 6 km visar skylt 
Uknö Fågellokal. Kör ytterligare 3 km till parkeringsplats med informationstavla. 
Fågellokalen Uknö består dels av den våtmark som bildas kring Loftaån. Uknöområ-
det är en av Smålands allra bästa lokaler där ett stort antal rariteter har registrerats. 
Fågellokalen utnyttjas även som födosöksområde för ägretthäger, havsörn, fiskgju-
se, duvhök, lärkfalk, skräntärna, berguv samt nattskärra, törnskata och kungsfiskare. 
Häckande fåglar: vattenrall, rörsångare, sävsparv, skäggmesen och brun kärrhök. 
Trastsångare har under senare år etablerat sig som häckande art. Även pungmesen 
är näst intill årsviss. Sällsynt hörs småfläckig sumphöna.
2. HÄNDELÖP FÅGELLOKAL
Från Västerviks centrum ta Hornsvägen söderut. Cirka 4 km efter Nya kyrkogården, 
ta höger mot Hädelöp/Åldersbäck. Efter ca 1.5 km ta vänster mot Händelöp. Fortsätt 
ca 5 km till Händelöps fiskehamn. Två alternativa observationsplatser: Uppe på klip-
pan, ca 100 m öster om fiskehamnen. En omärkt stig leder dit. Platsen ger utmärkt 
utsikt. På klippan ute på Huvudholmen: En omarkerad stig med början strax norr om 
parkeringsplatsen leder dit. För att komma ut på Huvudholmen går du på stenblock 
över sundet. Flera bra observationspunkter finns där. I arkipelagen utanför Hände-
löp finns flera viktiga fågelskyddsområden, bl.a Älgsbådarna med stora kolonier av 
skräntärna och silvertärna. På öarna häckar även kustlabb. På Lekskär häckar bl.a 
tordmule. Händelöp är framförallt en viktig sträckfågellokal. Vill du se havsörn är 
Händelöp en utmärkt lokal året runt. Under vinterhalvåret ses ofta skärsnäppor. Ofta 
är fåglarna på stora avstånd, så en tubkikare är ett viktigt hjälpmedel.
3. HERMANSTORP-KÄLLSÅKER FÅGELLOKAL
Efter avfarten från E22 mot Västerviks centrum, kör ca 1 km och ta vägen mot 
Gertrudsvik. Alternativt, om du kommer från Västerviks centrum, kör ca 1 km efter 
rondellen vid Ljungheden och ta höger på väg mot Gertrudsvik. Kör 700 m mot 
Gertrudsvik och ta väg till vänster mot Gäddeglo. Kör 750 m och ta mindre väg åt 
vänster. Skylt anger fågellokal. Fortsätt till parkeringsplats med informationstavla. 
Från parkering och informationstavlan leder en markerad stig till fågeltornet. Under 
vår och höst rastar framförallt änder, gäss, sångsvan och tranor. Bland rariteter kan 

Fågelskådning

Fågellokaler i Västerviks kommun

1. Uknö
2. Händelöp
3. Hermanstorp-Källsåker
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Fågellokaler i Västerviks kommun

1. Uknö
2. Händelöp
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Gillar du klättring är Västervik helt rätt. Västerviks granitklippor erbjuder ett av 
världens bästa boulderingområden för både avancerade klättrare och nybör-
jare. Innan adrenalinet skjuter i höjden kan du med hjälp av Risebo Fritid och 
Västerviks klätterklubb skaffa mer kunskap om klipporna och deras svårig-
hetsgrad som du kan ta med dig ut i terrängen, taggad för nya utmaningar.

På Västerviks klättercenter möter du andra klättrare och kan klättra 
 inomhus, låna dator, läsa tidningar i ämnet och utbyta tips och erfarenheter 
som underlättar när du ger dig ut.

Risebo Fritid anordnar prova-på-klättring vid Sjöända och gå en grund-
kurs på Silverberget i samarbete med Västerviks klätterklubb. Risebo Fritid 
 erbjuder särskilda klättringspaket med boende.

Mer information på vastervik.com/klattring

Klättring

nämnas Mindre sångsvan, spetsbergsgås, smådopping, årta, 
stjärtand, skedand, snatterand, vaktel, kornknarr, ägretthä-
ger, blå kärrhök, röd glada, småspov, fjällpipare, jorduggla, 
hornuggla, kärrsångare,  gräshoppsångare och brandkronad 
kungsfågel. 

TJUST FÅGELKLUBB Mer information finns på 
www.tjustfagelklubb.se

INFORMATION OM ALLEMANSRÄTTEN
www.naturvardsverket.se/allemansratten
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I Västerviks kommun finns det fantastiska 
möjlig heter för dig som är fiskeintresse-
rad. Förutom Sveriges  kanske vackraste 
skärgård finns det ett otal vackra insjöar 
som bara väntar på att upptäckas.  

Västervik har genom åren främst blivit känt för sitt 
fiske efter riktigt stora gäddor och här finns chansen 
till att fånga en gädda som för alltid kommer finnas 
kvar i minnet. Även fisket efter abborre,  havsöring 
och gös är stort i kommunen och det går alldeles 
utmärkt att fiska året runt om man bara vet vad man 
ska inrikta sig på. 

Om du har bestämt dig för att ge dig ut och 
upptäcka fisket bland de mer än 5 000 öarna i skär-
gården så kommer du ha att göra. Skärgården är 
nämligen så stor att även de som har fiskat hela sitt 
liv där fortfarande har chans att hitta nya guldkorn. 

Väljer du istället att prova lyckan i någon av alla 
våra insjöar så finns det ett flertal aktiva sportfiske-
klubbar med egna vatten där du kan köpa fiskekort 
och hyra båt. 

Besök Västerviks lokala sportfiskebutik, Jaktia 
Västervik, där kan du hyra båt, köpa utrustning, 
fiskekort och få all information du  behöver för att 
lyckas med fisket i underbara Västervik! 

Vill du läsa mer om fisket i Västervik så kan du göra 
det på vastervik.com/fiske

INFORMATION OM ALLEMANSRÄTTEN
www.naturvardsverket.se/allemansratten

Fiske Mer information på vastervik.com/fiske

Med glädje, gemenskap 
och framtidshopp!

 Södra Tjusts pastorat har aktiviteter 
för både stora och små!

Läs mer om oss på hemsidan, eller följ oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/sodratjust
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  Uknadalen, Ukna kyrkoruin. Vacker natur

  Risebo fritid, jakt- och fiskecamp

  Överums bruksmuseum

  Edsbruks kyrkoruin, bruksmiljö

  Lilla Återbruket, glaskonst och kaffe

  Fort Helgenäs, äventyrsfort

  Tindered Lantkök

  Fornminnen, hällristningar, Utrikesstenen

  Gärdsholmen skärgårdshemman, fiskecamp

  Flatvarp, utsiktsplats

  Tourist Information, golfbana, restauranger, kaffe, gästhamn

  Aleglo kvarn, hembygdsgård

  Källvik, gammal brunnsort

  Loftahammars Golfbana

  Gamleby, turistservice, torgmiljö, Garpedansberget,  
 fornminnen, köpcentrum, restauranger, caféer, antikt

  Kasimirsborg, skutvarv, fornminnen, hällristningar

  Segersgärde naturreservat

  Almviks tegelbruksmuseum, kaffe

  Hallingebergs teater

  Blackstad, utomhuspool

  Ekhagens golfbana

  Hamn Skärgårdstrafiken 

  Speedway Arena 

  MTB-bana, VO-torpet

  Västervik Resort, camping, äventyrsgolf 8-håls golfbana,  
 aktiviteter, restauranger, café

  Aktiveum, brukspark, bruksmiljö

  Lunds by

  Gränsö naturreservat, Gränsö slotts Hotell & Spa

  Hvalstad kvarn

  Verkebäck, smalspårsstation

  Gunnebo bruksmuseum

  Hjorteds mopedmuseum

  Virums älgpark

  Blankaholm, kustsamhälle, skärgårdsturer, servicepunkt  
 med turistinformation, gästgiveri, gästhamn

  Östra Skälö, restaurang

  Väderskär, fiskeläge, kapell

  Stora Grindö, Laxboa restaurang

  Stedsholmen, naturreservat, gammal lotsplats

  Rågö naturreservat, restaurang, gästhamn

  Björkö, naturreservat

  Hasselö, Hasselö sand, rundturer m. fyrhjuling & vagn,
 restaurang, sportfiske, aktiviteter

  Sladö, naturreservat, fiskeläge

  Torrön

  Spårö båk

  Idö skärgårdsliv, gammal lotsplats,  
 lotsutik, restaurang, aktiviteter, gästhamn

  Händelöps by, fiskeläge

  Tofvehult, konferens och boende

48   Bronsålderskust. Hermanstorp

49   Bronsålderskust och Loftaleden

50   Maren, Gertrudsvik

HÄR KAN DU BADA
  SÅDUGGEN ÖVERUM. Mysig sandstrand med brygga.

  KYRKSJÖN ODENSVI. Här hittar ni ett stillsamt barnvänligt insjöbad.

  KOGAREN En insjöidyll.

  NÄSSJÖN, TOTEBO. Insjöbad med sandstrand och gräsytor.

  HJORTED BADPLATS. Sandstrand med bryggor vid sjön Hjorten. 

  BLANKAHOLMS BAD & CAMPING. Familjärt litet bad vid  
 Blankaholmsviken. 

  TOVEN VÄSTRUM. En riktig insjöidyll med både strand och klippor.

  ÖBÄLEN STÄMSHULT. En liten sandstrand mitt i skogen.

  PUKSÄTER GUNNEBO. Populär badplats med brygga,  
 Verkebäcksviken. Populär för dykare.

  ALMVIKS BADPLATS. En pärla vid Gamlebyviken med  
 flytbryggor som hägnar in för de små barnen. 

  HAMMARSBADET GAMLEBY. Skön sandstrand och  
 långgrund lagun för de minsta badarna. 

  STORSJÖN. Sandstrand, bryggor och klippor på samma ställe. 

  FLATVARP. Klippbad med panoramavy över skärgården.

  GUDINGEBADET LOFTAHAMMAR. Bad med sandstrand,  
 klippor och bryggor. 

  TÄTTÖ HAVSBAD LOFTAHAMMAR. Barnvänligt bad med  
 massor av roliga aktiviteter för både barn och vuxna.

  HALLMARE HAVSBAD LOFTAHAMMAR. Långgrund sandstrand. 

  HASSELÖ SAND (EN Ö). Fin sandstrand där turbåtarna angör.

  BONDBACKEN GRÄNSÖ. Långgrund sandstrand med utsikt  
 över havet. 

  LÖGARBERGEN VÄSTERVIK. Det mest centrala klippbadet i  
 Västervik. Endast 300 meter från Västerviks centrum. 

  KORPAHOLMARNA VÄSTERVIK. Klippbad med gångbroar  
 mellan öarna.

  VÄSTERVIK RESORT. Långgrund sandstrand med intilliggande  
 äventyrsbad.

  SKANVIK GRÄNSÖ. Västerviksbornas eget klippbad längst  
 ut på Gränsö. 

  SANDVIK, GRÄNSÖ. Denna långgrunda sandstrand på  
 Gränsö är storfavorit bland barnfamiljerna. 

  LILLÖN GRÄNSÖ. Här ute på Gränsö kan du hitta din egen  
 klippa att bada ifrån. 

  GRÖNÖ/SPÅRÖSUND. Klippbad med utsikt över skärgården  
 och öppet hav. 

  HÄNDELÖP (HUVET). Fantastiska klippor med en fantastisk  
 utsikt ut över öppna havet.

  IDÖ (EN Ö). Solvarma badklippor och en liten långgrund  
 sandstrand.

  GRÄNSÖ SLOTT. Vid Gränsö slott kan man bada både från  
 bryggor och vid sandstranden. 

  EKHOLMEN, GRÄNSÖ. Här, längst ut på den lilla ön utanför  
 Gränsö slott, sammanbundet med Gränsö av en gångbro  
 hittar du slottets eget klippbad.

KOMMUNGUIDE
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 SANKT PETRI KYRKA Kyrkan uppfördes 
1903 –1905 för att ersätta Sankta Gertruds  
kyrka. Arkitekt var A. E. Melander som även 
ritat Västerviks stationshus. Kostnaden för  
kyrkan, terrasserna och planteringarna var  
380 000 kr. Dopfunten är från 1664 och 
tillverkades av Gusums bruk. Två förnämliga 
orglar, en Åkerman och Lund-orgel från  
1905 och en Marcussen & Son-orgel svarar 
för musikaliskt välljud.

 BÅTSMANSGRÄND Gränden ligger i 
den del av staden som kallas Gamla Öster, 
kvarteren ovanför hamnen. I Båtsmansgränd 
står åtta knuttimrade och panelade båtsmans-
stugor av enkelstugetyp. Dessa byggdes på 
1740-talet som bostäder åt de båtsmän med 
familjer som Västerviks stad hade skyldig-
het att utrusta för kronans räkning. Under 
1900-talets första hälft var stugorna bostäder 

åt medlemmarna i borgarbrandkåren.
Under 1970-talet blev byggnaderna i Båtsmansgränd skyddade  

som byggnadsminnen. Samtidigt började husen att användas som  
café och vandrarhem. I den inre delen av Båtsmansgränd finns en byst 
över revyartisten och skådespelaren Gösta Bernhard som föddes år 1910 
på Gröna gränd, numera Gösta Bernhards gata.

VÄSTERVIK – EN SJÖFARARHISTORIA
I början av 1200-talet kunde 
några klippstycken skön-
jas ovanför vattenytan vid 
Gamlebyvikens inlopp. De 
nyuppstigna klipporna innebar 
att man kunde upprätta hinder 
för främmande fartyg att ta sig 
in till Västervik som på den 
tiden låg längst inne i viken, 
där Gamleby nu ligger. Ett 
hundratal år senare fanns det 
en hel del öar synliga. Dessa 
började man bebygga, mycket 
tack vare att hertig Albert af 
Mecklenburg blev kompis med 
pampen Bo Jonsson Grip. En 
vänskap som innebar att man 
fick använda Västervik som 
skatte härad, vilket var starten  
till inflyttning och bebyggelse.

DANSKEN KOMMER!
En borg byggdes vid Gam-
lebyvikens mynning och 
hette på den tiden Stäkeholm. 
Senare ändrades stavningen 

till nu varande Stegeholm. 
Omkring år 1430 gav kung 
Erik av Pommern order om att 
flytta staden från sitt läge inne 
i viken ner till vikens mynning. 
Ett tjugotal år senare anföll 
danska styrkor staden för 
första gången, men det skulle 
bli fler. År 1517 var det dags 
igen och både staden och 
borgen ödelades. Många av 
stadsborna som tagit skydd i 
borgen dog. Detta gjorde att 
man återigen valde att flytta 
staden längst in i viken, men 
friden blev kort. Redan år 1547 
kom Gustav Vasa och be-
stämde att man skulle tillbaka 
till kusten. Den här gången 
byggde man upp staden kring 
Sankta Gertruds kyrka, bara 
för att några år senare få ett 
nytt besök av danskarna. 1548 
ger Gustav Vasa order om att 
ett skeppsvarv skall byggas. 
Under hundratals år är stadens 

existens helt beroende av var-
vet och handeln med utlandet. 

EN SMÅSTAD SOM VÄXER
Under 1800-talet tillkom både 
skola, lasarett, läroverk och 
krono häkte. Perioden 1890  
till 1920 tillhörde den mest  
expansiva i Västerviks historia  
då invånarantalet nästan 
fördubblades. Under den här 
perioden byggdes bland annat 
Sankt Petri kyrka, varmbad-
huset och saluhallen. 

SANKTA GERTRUD  
OCH ASPAGÅRDEN
De gamla kyrkbänkarna i 
Sankta Gertruds kyrka är från 
1748. På den tiden var det 
obligatoriskt att gå i kyrkan 
om söndagarna, om man inte 
hade ”laga förfall”. Man var 
tvungen att utnyttja alla möj-
ligheter till sitt platser, vilket det 
finns mer eller mindre otroliga 

exempel på i Sankta Gertruds 
kyrka. Mellan altaret och 
predikstolen finns till exempel 
så kallade vändbänkar så att 
alla kunde sitta vända mot 
predikstolen, oavsett var i kyr-
korummet man hade sin plats. 
Varje familj var anvisad bänk 
och betalade hyra för ett år i 
taget. Namnen på vilka familjer 
som hyrde viss bänk kan fort-
farande spåras på bänkarna. 
En annan av Västerviks äldsta 
byggnader är Aspagården, 
belägen intill kyrkan. Här ligger 
i dag en keramikateljé där alla 
föremål drejas och säljs på 
plats. En sägen förtäljer att det 
skall finnas en lönngång här 
ifrån till Stegeholms fästning.

Stadsvandring 
i Västervik

Lär känna Västervik och dess historia med  
vår Stadsvandrings-guide. Med hjälp av de  
lila utmärkningarna 1–42 på centrumkartan på 
den stora medföljande kartan så hittar du rätt.

 TJUSTGALLERIET Här drev handlaren 
Göran Wimmerström stora delar av det 
tidiga 1900-talet en speceriaffär. Idag verkar 
här konstnärinnan Åsa F Jägerhorn. Med 
keramik, målningar, offentliga utsmyckningar 
och det skrivna ordet har Jägerhorn länge 
påverkat Västerviks kulturliv. 

 JERNSKA GÅRDEN Byggnads minnes-
märkt köpmansgård från mitten av 1700-talet 
med vinkelbyggt bostadshus, visthusbod och 
uthuslänga kring en kullerstensbelagd gård 
med vårdträd. Ombyggt 1884, 1923, och 1972 
då en del av det timrade gårdhuset revs.

 LEWENHAUPTSKA FASTIGHETEN 
Lewenhauptska fastigheten är en bra repre-
sentant för de ståndsmässiga stadsgårdarna 
som finns längs hela Strömsgatan. Här, precis 
ovanför Skeppbron, byggdes gårdar för att 
synas från havet och ha en närhet till hamnen. 
Flera av gårdarna är uppförda av framgångs-
rika skeppare eller redare. Men flera av 
de adelssläkter som bodde på herrgårdar 

runt om i Tjust, till exempel Lewenhaupt och Key hade även här på 
Strömsgatan sina stadsgårdar som kunde fungera som ett bekvämare 
vinterboende. 
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 VÄSTERVIKS STADSHOTELL 
1844 uppfördes en ny byggnad i Västervik 
på initiativ av friherre Johan Nordenfalk. 
Byggnaden var tänkt att inrymma residens 
för en landshövding vid en eventuell splittring 
av Kalmar län. Splittringen verkställdes aldrig 
och norra länsdelen fick aldrig en egen 
landshövding. Byggnaden omvandlades till 

stadshotell, ett väldigt pampigt och storslaget stadshotell för en stad i 
Västerviks storlek. 1988 revs det ursprungliga stadshotellet och en ny 
byggnad med inspiration från den ursprungliga uppfördes. Byggnadens 
portal är dock den ursprungliga. 

 STADSKÄLLAREN Innan stadshotellet  
byggdes var Stadskällaren platsen för sta-
dens societetsliv. De gamla källarvalven finns 
ännu kvar. Huset ägdes i mitten av 1800-talet 
av bryggaränkan Gustava Sandberg, ett 
driftigt fruntimmer, som mördades av en bryg-
gardräng 1861. När testamentet öppnades 
visade det sig att större delen av förmögen-
heten donerats till kungahuset. Man tackade 

dock nej till arvet, som istället fördelades till olika skolor. 

 GAMLA VARMBADHUSET Ön Ströms - 
holmen har fått sitt namn tack vare sin 
placering mellan Lilla och Stora strömmen. 
Äldre namn på samma ö är Tullholmen och 
Bränneriholmen. På Strömsholmen finns 
idag Västerviks gamla varmbadhus, uppfört 
1910 i jugendstil efter ritningar av Fredrik 
Anderberg. Varmbadhuset tillkom i en tid av 
nya ideal runt hygien och renlighet. I samma 
anda och ungefär samtidigt byggs Saluhallen 

på Fiskaretorget och vattentornet vilket gav rinnande vatten i Västervik. 
1975 upphörde byggnaden att användas som badhus och har sedan 
dess fungerat bland annat som turistbyrå. 

 SLOTTSHOLMEN OCH STEGEHOLMS 
BORGRUIN Stegeholms borgruin upp-
fördes troligen på 1360-talet av Albrecht av 
Mecklenburg d.ä. som ett lås för Gamleby-
viken och staden Västervik som då låg längst 
upp i viken, vid platsen för dagens Gamleby. 
Staden flyttades 1433 till sin nuvarande plats 
för att säkra livsmedelstillgången till besätt-
ningen i borgen. Stegeholm har bland annat 

ägts av den ryktbara Märta Sture, änka efter Svante Sture som mördades 
av Erik XIV 1567. Under 1600-talet ägs Stegeholm av fältherren Hans 
Christoffer von Köningsmarck och under denna period kommer borgen 
byggas om från en medeltida borg till ett barockpalats. Tyvärr fullbordas 
aldrig bygget, utan bränns ner år 1677 i samband med krig mot Danmark. 
Ruinen utgör idag scenen för VisFestivalen i Västervik som har pågått 
varje sommar sedan 1966. Sedan år 2014 har Slottsholmen genomgått 
en omfattande förändring med nybygge av såväl hus som bryggor, vilket 
gör det till en naturlig samlingspunkt i staden. Det är Västervikssonen 
Björn Ulvaeus som står bakom byggnationen av nya Slottsholmen. 
Bortom Slottsholmen reser sig Unos torn 34 meter över havet. Tornet 
ligger på Kulbacken tillsammans med bland annat Västerviks Museum 
och naturum Västervik.

 LILLA STRÖMMEN Detta vatten utgjorde 
länge den huvudsakliga segelleden in i 
Gamlebyviken, fram tills sträckan mellan 
Strömsholmen och Slottsholmen muddrades 
under mitten av 1800-talet och bildade den 
Stora strömmen. Vid brofästet låg under 
1700-talet stadsvågen, där alla varor som 
togs in i staden för försäljning vägdes för att 
fastställa tullkostnaden. 

 STRANDVÄGEN Strandvägen kantas av 
restauranger och är ett av Västerviks popu-
läraste promenadstråk sommartid. Här låg 
tidigare Hotell Larsson med strandpaviljong 
och dansbana på pålar i vattnet. Strax efter 
sekelskiftet fylldes området ut och strand s-

koningen fick sin nuvarande placering. Det största och pampigaste huset 
är det så kallade Häggbladska huset från 1910. Det uppfördes  
av Emil Häggblad som tjänat stora pengar på guldgruvor i Rhodesia.

 WIMMERSTRÖMSKA Familjen 
 Wimmerström hade bageri och konditori på 
Storgatan från 1845 till mitten av 1900-talet. 
Fastigheten innefattar även innergården och 
gårdshuset som nås från Brunnsgatan. När 
Stina Wimmerstöm dog 1991 testamenterades 

hela fastigheten till Kalmar läns museum. Det Wimmerströmska hemmet 
visas numera för allmänheten som ett museum över en av Västerviks 
borgarfamiljer. 

 SALUHALLEN Denna byggnad uppför-
des 1910 –11 i samma stil som varmbadhuset 
på Strömsholmen. Som saluhall kom byggna-
den att användas fram till 1950-talet. Kvarteret 
som saluhallen ligger i har det spännande 
namnet ”Fläsklösa”. Namnet kommer från en 
krog som fanns på platsen innan saluhallen 
byggdes, men hur krogen fick det namnet är 
idag okänt.

 TORGGATAN Titta upp emot brandväg-
gen på Torggatans vänstra sida. Ovanför 
en målad bankingång syns ett plåttak och 
en husgavel med fönster i vilka gardinerna 
fläktar i vinden. Längst upp syns en katt  
som försöker fånga en duva i ett vinds fönster. 
Allt är en praktfull synvilla skapad  
av arkitekten Tommy Lyberg och konstnären 
Henry Gustafsson.

 FISKARETORGET Torget har fått sitt namn av den livliga fiskhandel 
som pågått här genom historien tack vare de många skärgårdsbåtar 
som lade till här med sin fångst. Även om fiskmarknaden inte finns kvar 
så lever minnet kvar genom Hasselörodden som går av stapeln onsdag 
vecka 29 varje sommar. Då anländer hundratals roddare till Fiskare-
hamnen i sina allmogebåtar efter att ha rott från Hasselö i Västerviks 
skärgård. 

 GRÖNSAKSTORGET I det gula huset 
ovanför Grönsakstorget, byggt på 1790-talet 
gifte sig skalden och kompositören, tillika 
landshövding i Skaraborgs län, Gunnar Wen-
nerberg med amiral Claes Cronstedts dotter 
Hedda år 1852. Huset har genom åren inrymt 
både bibliotek och Visskola och det var också 

i detta hus som Club Mageliso hade sin klubblokal under 1960-talet. 
Gymnasisterna som grundade Club Mageliso arrangerade också den 
första VisFestivalen på Slottsholmen 1966.

 STORA TORGET Denna centrala plats i 
Västervik domineras av rådhuset från 1793. 
Byggnaden ersatte ett äldre rådhus på sam-
ma plats och fungerade som samlingssal för 
magistraten i staden, men i byggnaden inrym-
des ursprungligen också både arrestlokaler 
och handelsbodar. Idag inrymmer rådhuset 

bland annat Västervik Tourist Center. På anda sidan av Stora torget ligger 
Enanderska fastigheten som byggs av Sven Johan Enander, som kom till 
Västervik som gårdfarihandlare. 1887 grundade han rörelsen SJ Enanders 
Manufaktur AB och 1908 lät han bygga detta hus som då var ett mycket e
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modernt varuhus, med såväl hiss som centraldammsugare. Här fanns 
herr- och damkonfektion, sko- hatt- och sybehörsavdelning, mattor, 
gardiner samt skrädderi. Vid sin död 1919 donerade Sven sin förmögen-
het till en fond för tuberkulossjuka, en sjukdom som fortfarande skördade 
många liv. Den stora tegelbyggnaden på torgets södra sida uppfördes 
av Västerviksarkitekten Gustav Frumerie i gotisk stil 1904. Byggnaden 
fick en hel del kritik på grund av sin speciella utformning, röster hördes 
om att byggnaden skulle passa i en tysk hansestad men inte i Västervik. 
Kritik fick även byggnaden i torgets norra del som uppfördes 1959. Det 
strikta formspråket, de stora glasrutorna och plåtfasaden är typiskt för den 
stora våg av rivningar och nybyggnationer som gick genom landet under 
1960-talet.

 GAMLA NORR Detta är stadsdelen mel-
lan Gamlebyviken och Västra Kyrko gatan. När 
Västervik så gott som helt bränts ner av dans-
ka trupper 1677 upprättades en ny stadsplan 
redan 1678. Trots att Gästgivareförordningen 

från 1644 föreskrev strandgator av 20 alnars bredd tillät stadsplaneraren, 
fortifikationsingenjören Anders Berg, bebyggelse utmed hela strand-
kanten mot Gamlebyviken. Fram till 1960-talet kanta des stranden av 
sjögårdar, från Fiskaretorget till Hamngatans ände. Numera återstår ett 
fåtal fastigheter där man har förmånen att förtöja båten vid staketet.

 MAECHAELSKA GÅRDEN Byggnaden från slutet av 1700-talet har 
tillhört släkten Maechael som invandrade från Tyskland på 1600- 
talets mitt och kom att spela en framträdande roll i stadens näringsliv 
och utveckling. Byggnaden är typisk för de stora handelsgårdar som do-
minerade norra delen av staden under 17- och 1800-talet. Under mitten 
av 1970-talet revs flera uthus och moderna hyreshus byggdes. Marken 
dessa byggdes på är utfylld i modern tid, då Maechaelska gården bygg-
des låg vattenlinjen mycket närmare huset.

 SALTMAGASINEN Magasinen eller 
bodarna härstammar från 1700-talet och har 
bland annat fungerat som förråd för olika 
handelsvaror, bland annat salt som länge var 
en viktigt importvara i Sverige. Västervik har 
historiskt haft status som stapelstad vilket 
innebär att handelsmännen i staden har haft 
rätt att handla med andra länder, som motpre-

station var staden tvungen att lagra salt för rikets försörjning.

 KOLLBERGSKA GÅRDEN, NORÉNSKA 
GÅRDEN Kollbergska gården ligger närmast 
intill saltmagasinen. Utformningen är typisk 
för den äldre stadsplanens sjögårdar. 
Bostadshuset på Norénska gården, som var 
en handelsgård, byggdes 1796. Gårdslängan 

mot hamngatan byggdes 1814 och innehöll brygghus, visthusbod, vagns-
bod och stall. Gårdarna längs Hamngatan har ofta haft egen tillgång till 
vattnet, något som var väldigt viktigt då sjöfarten var det effektivaste 
transportmedlet.

 GELBGJUTAREGÅRDEN I denna hant-
verksgård gjöts beslag, skeppsklockor och 
liknande i mässing till de skepp som byggdes 
i Västervik under segelfartygens storhetstid. 
Verksamheten började 1832 och pågick i tre 
generationer. Själva verkstaden var placerad i 

det fristående huset som ligger norr om gården, längs Rådhusgatan.

 KLOCKAREGÅRDEN. Fasaden till lofthu-
set vid Klockaregården dateras till 1753 och 
byggnaden har en ålderdomlig utformning. 
Ursprungligen fungerade gården som ett 
buntmakeri, en plats för beredning av hudar 
och pälsverk. Längre upp från vattnet blir går-

darna mindre och mer dominerade av hantverk till skillnad mot de stora 
handelsgårdarna som ligger längs vattnet. Gården inköptes av staden år 
1790 och blev bostad för klockaren fram till år 1888.

 FRUMERIESKA FASTIGHETEN På den 
tomt uppfördes Västerviks första fabrik år 
1739 – en yllefabrik som gett namn åt gatan 
Fabriksgatan. I den del av fastigheten som 
vetter mot Östra Kyrkogatan bodde kapten 
J. A. Frumerie, som förde befäl på Västerviks 

handelsflottas stolthet, segelfartyget Indien. År 1904 låter hans änka, 
Laura Amalia Teresia bygga till huset med en trevåningslänga längs 
Fabriksgatan. Arkitekt var sonen, Gustaf Frumerie.

 ASPAGÅRDEN Aspagården är en av sta-
dens äldsta bevarade gårdar. Huset närmast 
kyrkan är ett panelat tvåvåningshus med 
inklädd svale, sammanbyggt med visthusbod 
och bagarstuga. Huset kan vara byggt strax 
efter 1677 års stadsbrand. Ytterligare två hus 
från 1700-talet finns på tomten. Idag har en 
keramiker och en textilkonstnär verksamhet i 
byggnaderna. 

 SANKTA GERTRUDS KYRKA När 
Västervik grundades på sin nuvarande plats 
år 1433 av Erik av Pommern fick invånarna 
fyra skattefria år, det första för att bygga en 
kyrka. Genom åren har kyrkan byggts om och 
byggts till. I början av 1900-talet hade guds-
tjänst förrättats i kyrkan under närmare 500 

år och den sista högmässan hölls på domsöndagen 1905. Första advent 
samma år togs den nya kyrkan Sankt Petri i bruk. Sankta Gertrud togs 
ur bruk som kyrka och användes bland annat som spannmålsmagasin 
vilket föranledde att kyrkan stormades under hungerdemonstrationerna i 
Västervik 1917. Så småningom uppstod tanken på att återupprätta kyrkan 
som gudstjänstlokal och den 18 juni 1933 återinvigdes S:t Gertruds kyrka.

Kyrkans ursprungliga torn förstördes genom ett blixtnedslag under på-
gående gudstjänst år 1762 och ersattes på 1780-talet av det nu varande, 
ritat av arkitekten Carl Fredrik Adelchrantz. Bland kyrkans inventarier ska 
särskilt nämnas en Wisteniusorgel från 1743 som anses vara en Sveriges 
mest värdefulla orglar. 

 CEDERFLYCHTSKA HUSET Anna 
Cederflycht föddes 1684 som dotter till den 
mäktige köpmannen Hans Andersson. Hon 
gifte sig med den rike skeppsredaren Anders 
Cederflycht från Göteborg. Tyvärr blev äkten-
skapet olyckligt och paret säger sig ”aldrig 
wilja ärfwa hwarannan”. När Anders går ur 
tiden kommer sonen Hans att ärva en stor 

förmögenhet, men bara året efter så dör även Hans. Resultatet blir att 
Anna ärver de pengar hon inte ville ha. Istället kommer hon skänka en 
stor del av pengarna till olika ändamål, bland annat det Cederflychtska 
huset som byggas 1748 som fattighus. I huset skulle finnas plats för 
sexton fattiga människor, både från Västervik stad och några omkring-
liggande socknar. Att huset är ett ovanligt påkostat fattighus noteras av 
prästen Henric Jakob Sivers som 1758 skriver att ”de fattige bo bättre än 
de rike” i staden. 

 GAMLA LÄROVERKET Skolbyggnaden togs i bruk 1809 efter att 
den äldre skolan hade dömts ut som obrukbar. Under vissa perioder 
under 1700-talets slut hade undervisningen inte alls kunnat bedrivas i 
dåvarande skolbyggnaden, istället hyrde skolan in sig i ett rum hos en av 
stadens skomakare för att där bedriva undervisning. 

 GAMLA TEATERN Teatern byggdes 
redan 1815 som en av de första teaterbyggna-
derna utanför huvudstaden. Som teater kom 
den att fungera fram till 1917 då den stängdes 
för att senare böja användas som kapell inom 
väckelserörelsen. Verksamheten har fortsatt 
sedan dess och idag fungerar byggnaden 
som Pingstkyrka.
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 VÄSTERVIKS-POSTEN Fram till 1952 
hade Västerviks-Tidningen en konkurrent i 
staden som trycktes här på Storgatan 22 och 
granne med Rådhuset. Här fanns såväl redak-
tion, tryckeri som sätteri för Västerviks-Posten. 
 Tidningen grundades 1878 och det sista 
numret utkom den 30 juni 1952.

 KLINGSKA FASTIGHETEN Det pampiga 
vita huset vid Storgatan byggdes 1913 och 
hade länge butiksyta för Västerviks äldsta 
järnhandel. Fastigheten ligger i kvarteret 
Lejonet, då apoteket Lejonet låg här innan 
huset byggdes.

 KVARTERET GARVAREN Det panelade 
trähuset i två våningar var ursprungligen 
Garfveri & läderhandel på 1800-talets mitt. Det 
fina stenhuset bredvid byggdes 1920 av Väs-
terviks Läderfabrik AB och som 1926 byggdes 
om till frimurarloge. Magasinen i området i 
hamnen utnyttjades flitigt. En tidig importvara 
var salt. En annan stapelvara förr var sill.

 OLJEMAGASINET I det gamla oljemaga-
sinet vid kulbacken finns idag Gränsö Slotts 
Ljusstöperi. I den fina tegelbyggnaden kombi-
neras egen ljusstöpning och försäljning.

 SMUGGLAREN. Fastigheten med restau-
rang Smugglaren i det anrika hamnkvarteret 
byggnadsminnesförklarades 1979.

 MEJERIET Det gamla mejeriet byggdes 
1907 och var ritat av Wolfram Jungmarker. 
HUset har puts och tegel och byggherre var 
byggmästare Nykvist. I fastighetens källare 
finns det gamla styrelserummet kvar med sina 
dalamålningar på väggarna. Idag sitter huset 
ihop med Svenska Bio.

 BORGAREGÅRDEN Det K-märkta huset 
på Norra Varvsgatan byggdes på 1700-ta-
let och fungerade som privatskola under 
1800-talet. Det var barn till ”bättre bemedla-
de” som fick undervisning i franska, brodering 
och pianospel. År 1896 fick Lovisa Charlotta 
Pettersson utskänkningsrättigheter i källaren 
på fastigheten. Huset låg bra till för törstiga 
sjömän från skutorna i hamnen.

 ANDERBERGSKA HUSET Fastigheten 
med det fina tornet och sitt framträdande läge 
byggdes 1899. På 1960-talet låg här Central-
kaféet som blev rikskänt när flera scener ur Kit 
Colfachs film Susanne spelades in där.  

 BRYGGAREN Johan och Gustava 
Sandberg startade byggerirörelse år 1818 här. 
Efter en skilsmässa tog Gustava över rätten 
till bryggerirörelsen. Rörelsen utvidgade och 
fru Sandberg konkurrerade snart ut de andra 
större bryggerierna. Fyra sorters öl samt svag-
dricka tillverkades. Fru Sandbergs mördades 
av en bryggeridräng som avskedats för fylleri! 
Bryggerirörelsen avvecklades i slutet av 
1950-talet och fastigheten såldes till Väster-

viks stad som sedan byggde en ny fastighet i tidstypisk stil. Här låg tidiga-
re Folkets Hus. Nu kallas den för Bryggaren och inrymmer Västerviks 
Teater & Konferens, stadsbibliotek, klädbutik och kontor med mera.

 QVARNSTRÖMSKA FASTIGHETEN 
Ett trevånings stenhus från 1904, ritat av 
arkitekt Gustaf Frumerie.

 TENGERSKA FASTIGHETEN I det här 
pampiga gula huset har bland annat Albert 
Tenger bott i. Han var en av stadens största 
donatorer och mycket givmild man. Det 
rörde sig om flera hundra tusen kronor som 
han donerade och det var otroliga summor 
på 1800-talet. Albert Tenger var skeppsre-
dare och bedrev handel, rederi och försäk-
ringsverksamhet. På 1800-talet bodde även 
bagare Bengtsson i gårdshuset och försåg 
Västerviksborna med skeppsskorpor.

 ENANDERSKA HUSET Det jugend-
inspirerande affärshuset vid Stora Torget 
innehöll från början Enanders manufak-
turaffär med skrädderi och kappfabrik. 
Fastigheten byggdes 1903 och byggnads-
minnesförklarades 1984.

 KRONOHÄKTET I VÄSTERVIK var ett 
cellfängelse som öppnades 1871 och lades 
ned 2007. Anstalten var till utseendet likt 
de andra enrumsfängelser som uppfördes 
vid denna tid. Byggnaden har metertjocka 
väggar och en gammal rastgård. Fastighe-
ten ägs nu av Fengelset Hotell & Konferens. 
I bottenvåningens hotellkorridor kan du se 
en utställning om fängelsets historia och 
svensk kriminalvård.

Lär känna Västervik och dess histo-
ria med vår Stadsvandrings guide. 
Med hjälp av de lila markeringarna 
1-42 på den stora medföljande 
kartan så hittar du rätt.

42
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Eventguide
MUSIK
Visfestivalen, 9–11 juli
Durspelstämman, 24–26 juli
Löga Beach Party, 25 juli
Hamnplan Live, 1 augusti
Diggiloo, 2 augusti
Grande Finale After Work, 22 augusti

OUTDOOR/ÄVENTYR
Tjust 2- dagars, 30 juni – 1 juli
Loftahammar Endurance Day, 1 augusti 
Västervik Triathlon, 8 augusti 

SPORT
Speedway, elitserien, maj–september
Karhu Run, 6 juli
Västervik Junior Open, 29-30 juli
Swedish Floorball Open, 31 juli - 1 augusti
Sportbilsdagen, 5 september

KULTUR/ÖVRIGT
Västerviks konstförening - Sommarsalong, 27 juni-27 juli
Hasselörodden, 15 juli
Move Me, Movie Night, 13-19 juli
Sagobyn i Gamleby, 22 augusti
BANK - Street Art Festival, 16–22 augusti
Garpedagen, 23 augusti

Aktuell information om evenemang 
se vastervik.com/evenemang

Döderhultarn är en av Sveriges mest berömda träskulptörer. Med 
humor och stor medkänsla skildrade han livet i Småland kring 
förra sekelskiftet.
Museet ligger i centrala Oskarshamn och är öppet året om.
Besök www.oskarshamn.se för mer information.

DÖDERHULTARMUSEET
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Loppis & antikt
1  Anders Nytt och Antikt, Västervik

2  Antikt & Kuriosa i Gamleby

3  Antik och Siden Vråka

4  Bistånd Östeuropa, Västervik

5  Busfrö Nytt & Bytt, Västervik

6  Hand i Hand Second Hand, Gamleby

7  Lasses loppis, Gunnebo

8  Kvarnen Second Hand, Gamleby
9  Tjust Hantverk Kuriosa & Loppis, Hulta
10  Magazin 13, Överum

11  Röda Korset Kupan Västervik

 Örbäckens loppis – IFK Västervik

13  Skaftet, Antikt & Loppis

14  Sofias bod gammalt & nytt, Hulta

 Westbergska Bo Second Hand, Västervik

16  Torgets Kuriosa, Gamleby

17  Trippolo (2 butiker) Västervik

18  Vråka Loppis, Vråka

19  Västerviks Auktionsbyrå, Västervik

20  Västerviks Inramning & Retro, Västervik

21  Västervikshjälpen, Västervik

22  Återbruket, Västervik

 

    

       

Är du en sakletare med öga för kuriosa kap? Här hittar du de flesta av kommunens antikaffärer och 
loppisar. Kanske det är nu du gör fyndet som du senare kan visa upp i Antikrundan. För att få mer 
information, gå in på vastervik.com

Varje tips finns utmärkt på medföljande 
Västervikskarta på kommunkartan och 
 centrumkartan. Samt på Gamleby- och 
 Överumskartan sidan 24 och 26 i denna 
 guide. Du hittar dem märkta med ovan-
stående nummer i en blå cirkel.

Loppis & antikt

Galleria

Allt vad du behöver under ett tak!

Helgfri vardag: kl 10–18  
Helgfri lördag: kl 10–15 

Bredgatan 13 (vid Spötorget) 
www.galleriavasterport.se

Västerport

12

15
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 ÖVERUMS  
BRUKSMUSEUM
Kanoner, hästskor, spik och yxor.
Traditionella bruksorten Överum 
erbjuder en 360-årig historia i 
järnets tecken och ett fint litet
bruksmuseum i den gamla 
hammar smedjan.

 HJORTEDS  
MOPEDMUSEUM
Ta en titt i backspegeln och upplev 
tiden då Elvis var kung och mope-
den den ultimata frihetssymbolen. 
Hjorteds Mopedmuseum är en 
småländsk retropärla fullproppad 
med väl vårdade veteranmoppar 
och coola nostalgiprylar.

 LUNDS BY
Gör en sväng till lilla Lunds by 
nära Gladhammar och tanka 
sommarsinnet fullt av småländskt 
lantliv och ohejdad snickarglädje. 
I den här bondbyn från 1700-talet 
har delar av filmen om Barnen i 
Bullerbyn spelats in. Tre fina vand-
ringsleder tar sin början i byn.

 VIRUM ÄLGPARK
En safaritur i Virum Älgpark ger 
möjlighet att såväl pussa (!) som att 
mata de fyrbenta giganterna  
samtidigt som du sitter väl skyddad  
i en vagn med tak och öppna  
sidor. Ladda kameran och bered 
dig på närkontakt med skogens 
konung. Runda av smålands-
äventyret med fika och moose- 
shopping på Älglogen.

 ALMVIKS  
TEGELBRUKSMUSEUM
Ett välbevarat industriminne 
som sätter fantasin i rörelse och 
som vittnar om hundratals år av 
strävsamt arbete och hårt slit. Efter 
besöket kan du smälta intrycken 
på Almviks café.

 VÄSTERVIK RESORT
På resortens upplevelsebad
möts familjen av pooler för alla,
rutschbanor, vågströmmar och
varma källor. 

 NATURUM VÄSTERVIK
Ett helt hus om hav och skärgårds-
liv. Gå en guidad naturpromenad,
lär dig mer om bin och pollinering, 
upptäck utställningar och kika i 
akvarierna. På Kulbacken
finns också Unos torn som er-
bjuder en storslagen utsikt.

 SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN 
Ända sedan 1950-talet har de 
brandgula rälsbussarna vaggat 
fram genom de småländska 
skogarna mellan Hultsfred och 
Västervik. Mellan  mitten av juni 
och början av september kan 
du kliva ombord och uppleva 
en tågresa från förr. Dagar och 
tider för avgångar hittar du på 
smalsparet.se

 GOLF & PADEL
En av Västerviks tre golfbanor 
finns i Loftahammar. Den omtyckta 
9-hålsbanan erbjuder även en 
driving range och ett övningsområ-
de. Klubben hyser likaså en bana 
för padeltennis.

 GRÄNSÖ  
SLOTTSLJUSSTÖPERI
Omsorgsfullt handstöpta stearin-
skapelser tillverkas och säljs i
en historisk byggnad på kultur-
området Kulbacken. Av Gränsö 
Slottsljusstöperi har såväl Kungen 
som Mikael Bindefeldt handlat ljus 
till sina fester.

 FILMBYN SMÅLAND
Barnfilmbyn i Mariannelund visar
hur det gick till när Emil, Pippi,
Ronja och de andra blev film. I
en interaktiv filmstudio kan unga
göra egna filmer.

 BULLERBYN
I söta Sevedstorp i Pelarne socken 
växte Astrid Lindgrens pappa 
Samuel August upp och här spe-
lade man in filmerna om Bullerbyn 
1986–87. Hoppa i höet, klappa djur 
och fika i lagårds kaféet.

 SAGOR O SÄGNER
Uppe på Garpedansberget väntar 
en skulpturpark med en skön 
samling tomtar, troll och älvor. På 
KustCamp Gamleby kan du boka 
sagovandring på berget med 
trollmor Grimhild. 

 ASTRID LINDGRENS 
VÄRLD
I Vimmerbys sagolika temapark  
får ni träffa Astrid Lindgrens sago-
figurer i sina riktiga miljöer och 
upp leva hur de välkända berättel-
serna kommer till liv. I närheten 
väntar även kulturkvarteret Astrid 
Lindgrens Näs, där ni kan besöka 
välmatade utställningar, titta in i  
författarinnans barndomshem, upp- 
 leva prunkande tematrädgårdar 
och njuta av småländska smaker.

 VIMMERBY ADVENTURE
Sveriges största klätterpark. Fly in 
i en värld av äventyr, att spränga 
din bekvämlighetszon och utmana 
både din kropp och ditt sinne. 
Vimmerby Adventure äventyrspark 
i Södra Vi är både lärorik och kul.

Utflykter och annat kul
Här har vi sammanställt 
några av våra bästa 
smultronställen med 
urval för hela familjen 
i regionen. Varje tips 
finns utmärkta på den 
STORA medföljande 
Västervikskartan. På 
stadskartan (S) och på 
kommunkartan med 
nummer i en gul cirkel. 
Bara att välja vad du vill 
göra.

S6

S10

S7

S8
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 VRÅKA
I Vråka, en av Smålands bäst be-
varade radbyar, väntar glashyttan 
Lilla Återbruket som omformar
burkar och flaskor till nya glasföre-
mål. Handla unika alster i butiken.

       HAVSNÄRA GOLF
På vägen ut mot sommarparadiset 
Gränsö i Tjust skärgård hittar du 
Västerviks natursköna golfbana. 
Banan bjuder på omväxlande och 
variationsrikt spel med sin karaktär 
av såväl park-, skogs- och seasi-
debana. Nyanlagd driving-range 
i 3 nivåer. Golfbanan har en egen 
restaurang.

 BÅTSMANSSTUGORNA
Båtsmansgränd kantas av pyttiga, 
knuttimrade båtsmansstugor från 
1700-talet – en gång bostäder för
Tjusts båtsmanskompani. Idag 
väntar här ett jättemmysigt café, 
vandrarhem och kryddträdgård.

 GRÄNSÖ SLOTT
Gränsö slott, är regionens enda
fyrstjärniga superioranläggning,
Gränsö har en spa- & relax-
del med flera badattraktioner 
inomhus samt en stor infinitypool. 
Gränsö slott ligger mitt i natur-
reservatet bara några minuter i 
bil från Västerviks centrum. Här 
finns en badstrand, klippbad på 
Ekholmen intill, parker och vackra 
miljöer för promenader och egen 
picknick. Slottet har en restaurang 
och ett mysigt kafé.

 VÄSTERVIK  
+ GOTLAND = SANT
Gör en avstickare till Gotland.
Kombinera gotländsk kultur och 
Visbyshopping med VisFestival 
och skärgårdsupplevelser och 
få några innehållsrika och ljuvligt 
sköna sommardagar. Nu är det 
möjligt att göra en dagsutflykt 
med färjan från Västervik över 
till ”öjn”.

 KLÄTTRING
Visste du att Västervik är en av
Europas bästa klätterdestina-
tioner? Här har den småländska 
graniten skapat sällsynta förut-
sättningar för bouldering: en atle-
tisk form av friklättring utan rep. 
På flera håll i trakten hittar du 
möjligheter till såväl bouldering 
som ”vanlig” sportklättring. Allt 
från knatteklättring till tuffa ut-
maningar för verkligt bergtagna.
Läs mer på: www.risebofritid.se
www.vastervikclimbing.se

 LOFTA CAFFÈ
Både kaffe och kultur får du i fina 
Lofta Caffè hos Frank och Cécile 
i Loftas gamla folkskola. Färsk-
malen espresso, goda bakverk, 
trevliga samtal och konstutställ-
ning ger en skönare dag. Längs 
stugknuten finns hällristningar att 
beskåda och får du mersmak tar 
dig Loftaleden på en 20 km lång 
vandring i de gröna omgivning-
arna.

 ASPAGÅRDEN
I ett av Västerviks äldsta hus  
har Kerstin Svensson Åhlin sin 
keramikverkstad. Här drejar hon
konstgods och bruksföremål.

 VÅFFLOR MED GLASS
Våffelservering brukar hållas varje 
sommar på prostgården mellan 
Sankta Gertruds kyrka och Stads-
parken samt i Västerviks försam-
lings vackert belägna sommarhem 
gläntan ute på Grantorpet. Gläntan 
bjuder även på möjligheten till bad.

 LOFTA
Runt mysiga Lofta finns flera 
hällristningar att beskåda. Får du 
mersmak på naturen tar dig Lofta-
leden på en 20 km lång vandring i 
de natursköna omgivningarna.

 SMULTRONBODA
På Smultronboda fårgård bedrivs 
fårskötsel, gårdsbutik, café, 
 semester- och korttidsboende. 
Njut av kaffe med dopp i träd-
gården, klappa lamm i hagen och 
köp hem goda charkuterier.

 WIMMERSTRÖMSKA
Besök ett äkta borgarhem och 
se hur den fascinerande Stina 
Wimmerström levde. I gårdshuset 
huserar Västerviks konstgrupp, 
missa inte deras utställningar.

 SEGERSGÄRDE  
NATURRESERVAT 
Naturreservatet Segersgärde är 
klassisk utflyktsmark. I de orkidéri-
ka blomsterbackarna växer bland 
annat Adam & Eva och Sankt Pers 
nycklar. Vandrar du stigen upp till 
Örnbergets eller Frubergets topp 
belönas du med en himmelsk 
skärgårdsutsikt. Med lite flax får 
du se havsörnen sväva på breda 
vingar. Längs vandringsleden finns 
en häftig grotta som imponerar på 
både barn och vuxna. Fruberget 
är också ett klätterområde, så det 
kan hända att du träffar på en och 
annan klättrare med matta på ryg-
gen, på väg för att besegra något 
av bergets alla stenblock.

 TINDERED LANTKÖK 
Tindered Lantkök längs E22 norr 
om Västervik har flera gånger ut-
setts till Årets vägkrog. Råvarorna 
kommer från den egna och andra 
av traktens gårdar och många av 
rätterna och bakverken är lagade 
från familjens receptbok som gått i 
arv i generationer. Fantastiskt miljö 
invid sjön Ommen.

 EDSBRUK KONST & FIKA  
Avnjut en frasig våffla vid sidan av 
ett porlande vattenfall och passa 
på att utforska våra olika konst-
utställningar i en härlig bruksmiljö 
från 1600-talet.
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KustCamp Gamleby

Gamleby Gymnasiet

= Hällristningar.

WC

Mer information på 
www.vastervik.com/gamleby

Se sidan 21.
= Utflykt/sevärdighet
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Området kring Gamleby tillhör en av de tätaste fornlämningsom-
rådena i  Sverige och inrymmer unika möjligheter till studier av de 
förhistoriska samhällena. Tätorten har bevarat en flerhundraårig 
stadsplan samt lämningar efter den medeltida staden Gamleby, en 
föregångare till Västervik.

       GAMLEBY KÖPCENTRUM är ett komplett köpcentrum med 
ett innetorg som ger ett ljust och behagligt intryck. I och runt 
köpcentret finns all tänkbar service så som mataffär, systembolag, 
bensinstationer, restauranger, apotek, bank, bankomater, turistser-
viceplats, tandvård, hälsocentral, pressbyrå, postombud, samt gott 
om parkeringsplatser.

       GAMLA TORGET, Gamlebys unika, trekantiga torg med 
kullersten och gatstensbeläggning. På torget står också en Pagod 
telefonkiosk. Kring torget finns det flera restauranger, caféer, 
antik affärer, järnhandel, frisörer och en radio- & tv-butik. Gamlebys 
medeltida kyrka Sankta Gertrud, var en tornlös stenbyggnad som 
användes från 1100-talet och revs 1875. Kyrkan en treskeppig välvd 
kyrka och mätte 30x22 meter. Brevid torget ligger också det gamla 
Tingshuset.       KYRKO RUINEN kan beskådas vid bakom Gamla 
Torget på Storgatan 8. Idag finns endast ett parti av östra gaveln 
kvar ovan jord.

Byparken i Gamleby heter       UNOS PARK och ligger bakom Gam-
la Torget vid Gamlebyån. Unos Park fick en försköning genom en 

Gamlebys historia som stad benämndes från 1200- 
talet för  Westerwijk. År 1433 befallde Sveriges 
 konung borgarna i Westerwijk att slå ner sina bo-
pålar närmare havet vid  Stegelöt eller på det ställe 
där  Västervik nu ligger och tog namnet Westerwijk 
med sig. Gamla Westerwijk kallades ”gambla byn” 
och därefter blev benämningen Gamleby. Gamleby 
är Västerviks kommuns näst största tätort.

donation från framlidne tandläkaren Uno Malmberg från Gamleby. I 
parken står skulpturen ”Åtanke” av Lore Nynnell, det finns även en 
boulebana, en lekplats och en utomhusscen i parken.

      GARPEDANSBERGET är ett brant 80 meter högt berg med fan-
tastiska vyer över Gamleby. På berget finns den unika       TROLL-
PARKEN  GARPES VÄNNER, skulpturparken har blivit en etablerad 
turistattraktion i hela Sverige. Konstnären Jerzy Pryzbyl, även känd 
som Jan Pol, har skapat skulpturparken längs en 300 meter lång 
bergvägg. På området är det uppfört skulpturer i fiberbetong som 
avbildar figurer hämtade från lokala sägner (troll, älvor, nymfer, 
tomtar, lindormar, drakar m.m.). På bergets topp finns Lusthuset 
och flera rastplatser med utsikt över Gamleby och Gamlebyviken. 
Garpedansberget bjuder också på bergsklättring med flera klätter-
leder i olika svårighetsgrader. Vid foten av Garpedansberget ligger 
TJUST VALLEN. Här finns en arena för fotboll, konstfrusen bandyba-
na och tennisbanor. Här ligger också den gamla anrika folkparken,          
      GAMLEBY FOLKPARK. En folkpark som i år fyller 75 år.

      HAMMARSBADET med KUSTCAMP GAMLEBY är en 4-stjärnig 
familjecamping med havsbad som ligger precis vid Gamlebyviken. 
Du får insjötemperaturer i havsvattnet i det populära lagunbadet. 
Hopptornet erbjuder hopp från 3 till 10-meters höjd. Känns det för 
högt finns studsmatta och hinderbana flytande i vattnet. Camping-
en erbjuder terrasserade platser i kuperad naturskön miljö. Du kan 
hyra rodd- eller motorbåt och leta upp din egen klippa att sola på. 
Vedeldad familjebastu finns att hyra. Minigolfanläggning med tolv 
fullstora tävlingsbanor.

      HOLMS YACHTVARV var verksamt under 1900-talets första 
hälft och är känt ut över världen för sina snabba och välbyggda se-
geljakter. Det namn som främst förknippas till varvet är Tore Holm. 
Med två guldmedaljer och två brons är han den svensk, som vunnit 
flest seglingsmedaljer i de olympiska spelen, därtill med jakter som 
han själv konstruerat i Gamleby. Många av de skärgårdskryssare 
som byggdes på varvet har tyvärr sålts till utlandet. Fortfarande 
står äldre segeljakter och förfaller men intresset ökar alltmer för att 
rädda dessa unika snabbseglande båtar. Idag renoveras det gamla 
yachtvarvet för att åter igen bli ett besöksmål på orten.

       ERNEBERGSFÄLTET På sommarens är det flera välskötta 
fotbollsplaner där och på vintern finns det ett konstsnöspår för 
längskidåkning.

Gamleby
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Andra delar av kommunen
Överum
Överum är en bruksort som 
ligger 40 km norr om Västervik. 
Orten är mest känd för sitt bruk, 
 Överums bruk som tillverkar 
plogar. Överum har också ett 
eget bruksmuseum.

Gunnebo
Gunnebo är en av våra bruksorter. Närheten till vatten och 
sjöfarten gjorde platsen lämplig att starta bruk på. Gunnebo 
bruk startade här sin spiktillverkning den 6 juni 1764.

Ankarsrum
Ankarsrum är en bruksort mellan 
två insjöar. Ankarsrum har en 
barnvänlig badplats. Här anord-
nas årligen en spelmansstäm-
ma. Här i bruksparken hittar 
ni också Aktiveum som är ett 
industri museum med bruksor-
tens historia.

Totebo
Totebo är ett gammalt stationssamhälle. Orten uppstod som en 
hållplats vid smalspårsbanan mellan Västervik och Hultsfred 
som startades 1879. I början av 1900-talet startade en möbel-
fabrik på orten. Detta företag, Totebo AB, tillverkade i början 
trälådor till radioapparater, och är idag leverantör till bland 
annat IKEA.

Hjorted
35 km från Västervik hittar du Hjorted. Hjorted är ett pittoreskt 
samhälle med närhet till insjön Hjorten. I Hjorted ligger det väl-
besökta mopedmuseet. Ett besök på Hjorteds Mopedmuseum 
är en nostalgitripp tillbaka i tiden.

Blankaholm
Det familjevänliga skärgårds-
paradiset Blankaholm ligger 
halvvägs mellan Västervik och 
Oskarshamn. En lummig pärla 
som lever upp på  sommaren 
och där navet utgörs av 
gäst hamnen med bryggor 
och planteringar. Övernatt-
ning i Blankaholm kan ske på 
 Blankaholms Natur camping och 
mysiga Blankaholms Gästgiveri. 
Nära hamnen finns tennisbana, minigolf, boule, flera lekplatser 
och en fotbollsplan. Majkase bergets topp bjuder på fin utsikt 
och spanar du  istället rakt ned från bryggan kan du få syn på 
löjan eller abborren.

Station Smalspåret.
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45
MINUTER...

Sommar i skärgårdsstaden
En skärgård i världsklass som genomsyrar alla upplevelser gör 
sommarsemestern fulländad. Västervik bjuder på en rad nyheter 
2020: Björn Ulvaeus flytande hotell, ny skärgårdstrafik, folkliga 
evenemang och mycket, mycket mer. Boka på vastervik.com

vastervik.com
DIN DIGITALA GUIDE TILL VÄSTERVIK



28 VASTERVIK.COM  Med reservation för tryckfel och ändrade förutsättningar efter tryckning. Dubbelkolla alltid uppgifterna.

Coronainformation hittar du på www.vastervik.se

Tillsammans genom krisen!
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Sköt om er 
i sommar!

Livskvalitet varje dag!
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GOKART -  PAINTBALL  -  KONFERENS

För mer info www.action-center.se

Kör världens bästa
och säkraste gokart

i Västervik!
 

Ett drop in lopp är 8min
långt, vi tillhandahåller

rånarluva, hjälmrånarluva, hjälm
overall och handskar.

DROP IN PRISER
Låg hastighet 4hk 90kr
Hög hastighet 9hk 130kr
Prestanda 15hk 215kr
OBS, bokningar går före drop
in, se kalendern på hemsidan:
action-centeaction-center.se/kalendrar.html

Låg hastighet (4hk)
barn rek. från 10år min
längd 125cm (min 8år).

Hög hastighet (9hk)
vuxna rek. från 13år

rek. längd 150cm
   

Prestanda körning (15hk)
vuxna rek. från 18år

varvtid <42s på hög hast.

DROP IN ÖPPET
Juni och Augusti

Ons, Tors, Fre 17 - 20
Lördag, Söndag 12 - 20

Juli alla dagar 12 - 20
Se hemsidan för öppettiderna
i i  April, Maj, Sept. Okt & Nov!

Action Center Småland AB - Videgrensgatan 10 - 593 32 Västervik.
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BRONSÅLDERN VÄNTAR.
UTFORSKA DEN PÅ EGEN HAND.

Det är inte så många, som man kanske 
kunde tro, som känner till att Tjustbygden 
ruvar på några av landets mest framträdande 
bronsåldersområden. 

Här finns tusentals fornlämningar som utgör spår 
av bronsåldersmänniskans liv. Därav lanserandet av 
konceptet ”Bronsålderskust”. Efter att ha fört en mer 
eller mindre anonym tillvaro – även om nog de flesta 
av oss noterat gravrösen lite här och där – är tanken 
nu att upptäckalusten för bronsåldern ska ta fart. Ett 
av de mest lättillgängliga områdena är Hermanstorp 
i utkanten av Västervik. Här ligger fornlämningarna 
som ett pärlband längs den forna havsviken. Än i dag 
kan man spana ut över nejden och föreställa sig hur 
landskapet såg ut under sin glansperiod. För cirka 
7 000 år sedan, under äldre stenåldern, var området en 
del av den dåtida havskusten. Strandnivån låg då mer 
än 25 meter över dagens och Målserum utgjorde en stor 
ö i havsbandet. Under bronsåldern, för 3 800–2 500 år 
sedan, låg strandnivån cirka 12–18 meter över dagens.

En viktig del i arbetet med Bronsålderskust, 
som drivs av Västerviks kommun i samverkan med 
Västerviks Museum, Länsstyrelsen, lokala föreningar 
och markägare, har varit att tillgängliggöra de olika 
fornlämningsområdena. Nu finns en broschyr med 
information och kartor, en vandringsledsapp för den 
som föredrar digital kommunikation och utmärkta 
stigar som gör att man kan ta sig runt till fots eller med 

cykel utan att riskera att missa några lämningar. Får 
du blodad tand kan vi rekommendera en heldagstur 
runt Gamlebyviken, för att ta in vidden av de fynd 
som gjorts, och få en bild av vilken myllrande och 
högintressant miljö området utgjorde under brons
åldern.

Det vi i dag ser ovan mark är främst gravar i form 
av rösen och stensättningar, men Tjustbygden är också 
ett av de största hällristningsområdena i norra Europa. 
Av det vi vet i dag är traditionen med hällbilder inte 
alls lika utbredd i inlandssocknarnas miljöer. Detta 
har därför varit avgörande för avgränsningen inom 
Bronsålderskust, en benämning som främst avser 
området kring VästervikGamlebyLofta. Vill du veta 
mer kan du läsa om projektet på vastervik.se och se 
filmer på YouTube.
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#västervikresort #upplevelserpåriktigt

Upplevelser nära dig


