
Välkommen till Österdagarna 2018Välkommen till 
Fiskaremuseet Gäddan

Boksläpp, missa inte detta..... 
Den 10 juli kl 1400 presenterar vi boken Söderhamns Skär-
gård, speglad i konsten. Förbeställda böcker kan hämtas 
i galleriet. Boken som har tagits fram på endast 6 månader 
visar Skärgårdskonst av 19 nu levande och ett 20 tal avlidna. 
Historiska texter av Curt Risell. Boken är på 120 sidor med  ett 
90-tal bilder. Priset är 270:- Boken kan förbeställas på www.
skargardsforeningen.se 
Den 10 juli kan du få boken signerad av en rad konstnärer.
I Galleriet ställer också många av de medverkande konst-
närerna ut som Britt Ruuska, Marie Shöning, Pär och Lena 
Ljusberg, Kent Wahlbeck, Eilert Andersson, Jinger Bremberg, 
Benny Hagström, Eva Wastensson m.fl.

Fiskarebostaden, kvarteret ”Gäddan”, inköptes 1997 av Söderhamns Kust & Skärgårdsförening. 
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, utedass, stall och vedbod.

I museet kan man se hur en fiskarefamilj bodde under slutet 1800-talet. I utställningsdelen visas 
olika föremål och bilder som har med skärgård och fiske från början av 1900-talet och fram till 80-talet. 
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 kommande aktiviteter.

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

Lennart Andersson
lennander39@gmail.com /070-8168411

 
Tisdag 10 juli

 
1300  

Museet öppnar
 

1400  
Boksläpp av Söderhamns 
Skärgård, speglad i konsten 

Därefter underhåller Eilert 
Andersson och Pär Ljusberg
följs av Guidning av Öster. 
med Lars Lodmark och med-

arbetare.

 
1700

Muséet stängs

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

Onsdag 11 juli
 

1600 OBS! Tiden
Museet öppnar

 
1800  

Underhållning av
Ungdomar från Bildas pro-
jekt ”Kultur på gatan” un-

derhåller,
därefter Guidning av Öster 
med Lars Lodmark och med-

arbetare. 
Helsingeslöjd har slöjd/
stickkafé under hela kväl-

len.
2000

Muséet stängs

Torsdag 12 juli

1300
Museet öppnar

 
1400  

Underhållning av
Ungdomar från Bildas pro-
jekt ”Kultur på gatan” un-

derhåller, 
därefter Guidning av Öster 
med Lars Lodmark och med-

arbetare.

1700
Muséet stängs 

 



Storjungfrun 2018
 

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening
www.skargardsforeningen.se

Facebook: Kust & Skärgård Söderhamn

Välkommen till 
Österdagarna 10-11-12 juli, Storjungfrun 21-22 juli,                                     

Skärgårdsvandringar 4, 18, 25 juli

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening
Föreningen bildades 1982 när kommunen planerade att förtäta skärgårdsbebyggelsen. Föreningen har under 
80 och 90 talet samlat uppgifter om Skärgården, ordnat utställningar om fiskets, sjöfarten och industrins ut-
veckling. I slutet på 90-talet köpte föreningen Gäddan 4 och har där byggt upp ett Fiskaremuseum. 2005-2007 
genomförde föreningen upprustningen av Svartsundsrännan. Vill du bli medlem?
Besök vår hemsida www.skargardsforeningen.se, där finns information hur du går till väga!

I sommar arrangerar vi tillsammans med , Storjungfruns hamnkommitté, 
Skärgårdsenheten och Kyrkan, resor till Storjungfrun.  På Storjungfrun kan 
du vandra, besöka fyren och på söndagarna blir det också möjlighet att 
delta i gudstjänsten. En kort guidad tur ingår också. 
 I händelse av regn finns det tillgång till tak över huvudet i  samlingssalen 
där också kaffe med dopp serveras.  
OBS! Endast kontant betalning.

Vi åker med M/S Hulda från Stenö
Lördag 21/7 kl 11.00 och åter kl 17.15
Söndag 22/7 kl 09.00 och åter 17.15  Gudstjänst i kapellet på 
söndag kl 1500. Fyren öppen för besök mellan kl 1300-1700,  
lördag och söndag, stängd under gudstjänsten.
Kostnad 350:- ToR, för barn mellan 3-12 år 100:-, under  3 år 
gratis knäsittande.  max 25 personer pr tur.
OBS! Bokas på www.visitsoderhamn.se
Ytterligare information Visit Söderhamn 0270-753 53

Guidning av Öster

Storjungfruns fyr

2018

Kust & Skärgårdsvandring
I sommar arrangerar vi 3 vandringar i Skärgårdsmiljö. Vi vandrar 
på stigar vägar och möter havet på flera ställen. Vi passerar 
Palmängstorpet, Nilestenen och tar en lunchpaus på Stålnäs 
fiskeläge, Vandringen är mellan 8-10 km, mestadels  i lätt terräng 
utom ett kort avsnitt i stenig terräng.

Max antal deltagare: 12 personer
Lunch medtages av deltagarna själva, Grill och Stekhäll finns
Kaffe med tilltugg ingår efter lunchen.
Lämplig utrustning: Vandringsskor, regnkläder., ryggsäck med 
vatten och frukt.
Parkering och Startplats: Storsand
Datum: Onsdag 4 juli, 18 juli, och 25 juli
Samling 0900 Storsand
Beräknad  återkomst 1530
Anmälan senast 2 dagar före vandringsdagen till
tfn 070-8168411 eller via mail  lennart@skargardarna.se
Pris: 100:- för medlemmar, 125:- för icke medlemmar.
25:- går till Kust&Skärgårdsföreningen

Missa inte!

 
Två glada spelemän, Pär Ljusberg och Eilert Anders-
son spelar och sjunger den 10:e juli, i samband med 
boksläppet. 


