
Besök Konst- och Hantverksföreningen 

SKÄRGÅRDSKRAFT
på Tjurkö

Gör en härlig sommarutflykt  
till en unik historisk plats i vacker skärgårdsmiljö 
med konst, hantverk, antikt & kuriosa och café.

Vi har öppet varje dag hela sommaren*

Föranmäl gärna större sällskap så förbereder vi fika.
Tel under öppettid: +46 72 55 46300
Kontakt övrig tid: Ordf Agneta Lindbom, 
mobil: +46 70 731 45 55
E-mail: agneta.lindbom@hotmail.com 
Adress: Herrgården 2, 373 63 Tjurkö 
Följ oss på FB @skaergardskraft

www.skargardskraft.se

VÄ L KO M M E N 
till Restaurationshuset och Skärgårdskraft

* Aktuell öppettid - se vår hemsida.

På ön Tjurkö i Karlskrona skärgård finns ett gammalt stenhuggeriområde. Här 
kan du vandra runt och uppleva den historiska miljön på plats. På området finns 
många gamla byggnader bevarade.  
    I Restaurationshuset, som tidigare hade en central roll i stenhuggeriets verk-
samhet, fanns matsal, handelsbod, bageri, bryggeri och bostäder. I detta hus 
har nu Konst- och Hantverksföreningen Skärgårdskraft sin verksamhet.  

    Varje sommar ordnar föreningen utställning med försäljning av medlemmar-
nas konst, hantverk, antikt & kuriosa och Karlskronaporslin.
     I husets handelsbod finns den gamla genuina inredningen kvar. Där kan du 
köpa kaffe, glass, honung, kryddor, fårskinn, karameller i strut och konst-vykort 
med mera. 
    Huset är möblerat med gamla möbler varav de flesta är till salu. Där har även 
Blekinge Museum en utställning, som visar hur man bodde och levde under sten-
brottets storhetstid.  Genom stenhuggeriområdet finns en intressant vandrings-
led där du kan se spår av hur arbetet gick till förr i tiden. Leden är ca 1,5 km lång 
(ej handikapp-anpassad). Informativ karta finns på plats.
     Koppla av en stund i den historiska miljön och njut av en fikastund med 
kaffe och hembakat bröd, inomhus i salen eller ute på gården.

Tjurkö ligger ca 3 mil utanför Karlskrona.  
Till ön finns vägförbindelse men du kan även ta skärgårds-
båten från centrum - en tur på ca 3 km. Kontakta turist–
byrån www.visitkarlskrona.se för mer information.


