
Välkommen till Österdagarna 2016Välkommen till 
Fiskaremuseet Gäddan

En jämte på besök 

Årets utställare är Conny Hernerud från Krokom i Jämt-
land.  Målar i akvarell o akryl. Föredrar att måla människor 
i miljö, urbana bilder, men det blir mycket naturmotiv 
också.

Välkomna in i vårt lilla Galleri  för att se hans alster under 
Österdagarna.

Fiskarebostaden, kvarteret ”Gäddan”, inköptes 1997 av Söderhamns Kust & Skärgårdsför-
ening. Det är numera en av de bäst bevarade gårdarna på Öster. Den del av huset som ligger 
längs Östra Storgatan byggdes i början på 1800-talet (kanske tidigare). 

Vinkelbyggnaden, längs Hambreusgatan, uppfördes efter den stora branden 1876. Då behövdes 
bostäder till alla hemlösa efter branden. Det låga uthuset längs Hambreusgatan är gammalt och har 
innehållit skomakeriverkstad, smedja, stall och vedbod.

I museet kan man se hur en fiskarefamilj bodde under 1800-talet. I utställningsdelen visas olika 
föremål och bilder som har med skärgård och fiske förr 
och nu att göra. Föreningen innehar en omfattande 
och varierande bildskatt som gör att olika teman kan 
presenteras vid olika tillfällen.

Öppethållandet för allmänheten är bara under Öst-
erdagarna. Men det går även att boka enskilda besök. 
Minimipriset är 200:- . För grupper 40:- pr person då 
ingår kaffe med dopp. Det finns också en anslagstavla 
på museet med information om kontaktpersoner.

Kontakta oss via www.skargardsforeningen.se
Facebook: Kust & Skärgård Söderhamn

Lennart Andersson
lennander39@gmail.com /070-8168411

 
Tisdag 12 juli

1300  
Museet öppnar

1330  
Hantverk, växtfärgning, Båt 

presenteras

1430  
Janne och Melvin Persson 

spelar

1515 
Guidning av Öster

1700 
Österdagen avslutas

 

Onsdag 13 juli

1600 OBS tiden!
Museet öppnar

1730
Hantverk, växtfärgning, Båt 

presenteras.

1800 
Bengt Andersson & Björn-Ole 

Pettersson underhåller

1845
Guidning av Öster

2000
Österdagen avslutas

Torsdag 14 juli
1300

Museet öppnar

1330
Hantverk, Båt presenteras

1430
Marie Sundberg underhåller

1515
Guidning av Öster

1700
Österdagen avslutas

Kaffe/the/saft med hembakat bröd 40:- pr person
Guidning av Öster   40:- pr person
Guidning inkl kaffe med dopp  60:- pr person



Storjungfrun 2016
 

Missa inte!
Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

www.skargardsforeningen.se
Facebook: Kust & Skärgård Söderhamn

Välkommen till Österdagarna 2016 
12-13-14 juli

.... Föreningens uppgift är att värna om och vårda kustens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till 
kommande generationer. 
.... Ge möjlighet till ett rikare friluftsliv och fritidsverksamhet för alla.
.... Bevara skärgårdens kulturvärden. 
.... Värna om känsliga naturområden 
.... Sprida information och kunskap om skärgårdens Natur och Kultur
.... Samarabeta med kommunala organ och Kulturorganisationer samt stimulera till initiativ som gagnar kusten 
och dess utveckling.

Bli medlem!  Det kostar 200:- pr år och då får du vår medlemstidning Bränningen 3 ggr pr år, delta i 
möten, seminarier, föreläsningar om Skärgårdens Natur  miljö och kultur. Enklaste sättet är att gå in vår 
hemsida och använda det formulär som finns där, eller betala in 200:- på vårt Bg 5705-0700 och uppge 
adress.

Välkommen som medlem, vi behöver dig !

Lennart Andersson
Ordf

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening

Föreningen bildades 1982 när kommunen planerade att förtäta skärgårdsbebyggel-
sen. Föreningen har under 80 och 90 talet samlat uppgifter om Skärgården, ordnat 
utställningar om fiskets, sjöfarten och industrins utveckling. I slutet på 90-talet köpte 
föreningen Gäddan 4 och har där byggt upp ett Fiskaremuseum. 2005-2007 genom-
förde föreningen upprustningen av Svartsundsrännan.

Ur stadgarna kan man läsa:

I sommar arrangerar vi tillsammans med , Storjungfruns hamnkommitté, kom-
munen, och Kyrkan resor till Storjungfrun.  På Storjungfrun kan du vandra, 
besöka fyren och på söndagarna blir det också möjlighet att delta i gudstjäns-
ten. Medtag matsäck. I händelse av regn finns det tillgång till tak över huvudet i  
samlingssalen.

Vi åker med M/S Hulda från Stenö
Lördag 9/7 samt 23/7 kl 11.00 och åter kl 17.15
Söndag 10/7 samt 24/7 kl 09.00 och åter 17.15
Gudstjänst i kapellet på söndagarna kl 1500. Fyren öppen för besök mellan 
kl 1300-1700, stängd under gusdtjänsten.
Kostnad 235:- ToR, max 25 personer pr tur
Bokas på www.visitsoderhamn.se
Ytterligare information Visit Söderhamn 0270-753 53


