Bezoek de kunst- en handwerkvereniging

SKÄRGÅRDSKRAFT
op het eiland Tjurkö

Een leuk zomeruitje
naar een unieke historische plek, in een prachtige omgeving
met kunst, handwerk, antiek & curiosa, en café
Op het eiland Tjurkö aan de scherenkust van Karlskrona, ligt een oude steengroeve. Hier
kun je rondlopen, en de historische omgeving ter plekke ervaren. In de omgeving zijn veel
historische gebouwen bewaard gebleven.
Toen de steengroeve nog in gebruik was, had het Restauratiehuis een centrale rol - met
een eetzaal, een winkel, een bakkerij, een brouwerij en huisvesting. In dit gebouw is de
kunst- en handwerkvereniging Skärgårdskraft nu actief.
Elke zomer organiseert de vereniging een goedbezochte expositie. Hier kun je kunst en
handwerk van de leden, antiek & curiosa, en Karlskrona-porselein bezichtigen en kopen.
In de vroegere winkel is de oorspronkelijke inrichting bewaard gebleven. Hier kun je o.a.
koffie, ijs, honing, kruiden, ouderwets snoep en kunstkaarten kopen.
In het Restauratiehuis heeft ook Blekinge Museum een tentoonstelling. Hier kun je zien
hoe men woonde en leefde tijdens de hoogtijdagen van de steengroeve. Verder zijn er in
dit huis antieke meubels te koop.
Door een interessant wandelpad door het gebied rond de steengroeve te volgen, zie je
sporen van hoe het in het verleden eraan toeging. De wandelroute is ongeveer 1,5 km lang
(niet toegankelijk voor gehandicapten). Een informatieve plattegrond is beschikbaar.
Kom tot rust in deze historische omgeving, en geniet van een koffiepauze met koffie en
zelfgebakken broodjes - binnen in de expositieruimte, of buiten op het erf aan een van de
picknicktafels.
Tjurkö ligt ongeveer 30 kilometer buiten Karlskrona.
Er is zowel een boot- als een wegverbinding naar het eiland.
Neem contact op met het plaatselijke toeristenbureau
voor meer informatie.

W E L KO M

in het Restauratiehuis, en bij Skärgårdskraft
We zijn de hele zomer*
dagelijks geopend van 10.30 - 18.00 uur
Meld grotere groepen graag van tevoren aan,
zodat we de koffie klaar kunnen zetten.
Tel.nr. tijdens openingsuren: +46 455 46300
Contact overige tijden: voorzitter Agneta Lindbom
Mobiel: +46 70 731 45 55
E-mail: agneta.lindbom@hotmail.com
Adres: Herrgården 2, 373 63 Tjurkö
Volg ons op FB @skaergardskraft
* U vindt de actuele openingsperiode
op onze website.

www.skargardskraft.se

