
SEGELKUNGEN – SJÖHISTORISKA MUSEET 

Följ med på en jordenruntresa under de stora segelfartygens tid. Du får en 
inblick i hur livet ombord kunde vara. Du kan skicka flaskpost, lära dig slå 
knopar och lyssna till en saga under stjärnhimlen. Allt inramat av 41st 
akvareller av Gustav Eriksons segelfartyg, målade av konstnären Björn 
Senneby. 

Museet ville göra en utställning för barnfamiljer om den siste store segelfartygredaren 
Gustaf Eriksons segelfartyg och samtidigt visa 41st akvareller av segelfartyg som skulle 
integreras i utställningen. Utställningsyta 350 kvm, projektet hade kort tid och små 
resurser. 
 
Innehållet har delats upp i två delar, fartygen (akvarellerna), fartygsmodeller, film och 
resan jorden runt (på utsidan) och om livet ombord med dagboksanteckningar, 
vardagliga och exotiska föremål, foton samt interaktiva stationer (på insidan).  
 
Att återvinna en tidigare utställnings väggmoduler var ett sätt att lösa den korta 
byggtiden. Väggarna har öppnats upp för installation av nya montrar med glas från 
golv för att öka tillgängligheten för barn. En havshorisont med olika djursilhuetter 
(inspirerat av dagböcker) har skapats på de stora väggarna för att anpassa rummet 
till barnens storlek.  
 
Montrarna är uppdelade på olika teman, mat, privata saker, navigering, längta hem, 
sjukdom, säkerhet, arbete ombord mm. I montrarna visas föremål som en 
jordenruntseglare kunde stöta ihop med t.ex. hajgap, käpp av hajens ryggrad, 
kompass, sextant, segelsömmarverktyg, sydväst, strutsägg, sjömansarbeten mm 
 
På väggarna finns citat från dagböcker, stora lättlästa och några längre texter. 
Föremålstexterna avslutas med en ”kluring” (fråga). Det finns en introtext på utsidan, 
för vuxna, och en introtext på insidan riktad till barn. 
 
Det inre rummet är byggt med utgångspunkt från ett fartyg, bord och bänkar där 
man kan knyta knopar. På två befintliga pelare kan man hissa signalflaggor och 
skapa olika meddelanden. På golvet en karta och transportsäckar att ligga/sitta på, 
samla en grupp. I en alkov med stjärnhimmel kan man lyssna på en saga.  
 
Ett stort bildspel visar foton och ett havsljud sveper in över utställningslokalen. Man 
kan skriva flaskpost och rita en bild och på så sätt lämna spår i utställningen och på 
webben. 
 
Runt vägarna på utsidan visas 41st akvareller och fartygsmodeller med Gustaf Eriksons 
segelfartyg. På golvet finns ett spår att följa, en jordenruntresa med olika 
destinationer med utgångspunkt i en kompass markerad med ”Åland”. 
Teman för visningar bl.a. navigation, längta hem/ längta bort. 
 
Utställningen skapades i nära samarbete med museets pedagoger, en förutsättning 
för att göra en utställning för barn. Tillverkad av museets personal, med viss extern 
förstärkning. Producent/formgivare Anna Asker.  
Utställningen blev mycket uppskattad och förlängdes i ett år. Visas till april 2013. 
 
 



 



 



 



 
 



 
 
 

 
 
 
 


