
Välkommen till Österdagarna 2019Välkommen till 
Fiskaremuseet Gäddan

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 9 juli

1300  
Museet öppnar

Sally Marie Schöning ställer 
ut i  sina målningar.

 1400  
Underhållning av  Annika 

Wickihalder-Pettersson

Därefter
Guidning av Öster

1700 
Österdagen avslutas

 

Onsdag 10 juli

1600 OBS tiden!
Museet öppnar 

Sally Marie Schöning ställer ut i  
sina målningar.

1800
Ronja Malm underhåller

Därefter
Guidning av Öster

2000
Österdagen avslutas

Torsdag 11 juli
1300

Museet öppnar
Sally Marie Schöning ställer ut i  

sina målningar.

1400
Martina och Jonas Eklund 

underhåller

Därefter
Guidning av Öster

1700
Österdagen avslutas

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

Årets utställare i galleriet är Pär och Lena Ljusberg. 
Ett konstnärspar som jobbar i egen atelje sedan 
1966. Pär jobbar med skulpturer och speciellt 
med fåglar. Han har levererat olika skulpturer till 
kommunen, landsting och Statens Kulturråd. En av 
hans skulpturer finns vid entrén på Biblioteket, den 
magnifika hundskulpturen.

Lena arbetar oftast med textila applikationer, gärna 
med motiv från Kust och Skärgård. Hennes största 
finns vid i äldreboendet Kastanjen. Lena skriver 
oftast tänkvärda texter till sina konstverk, inte sälla 
korta poem.
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Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening
www.skargardsforeningen.se

Facebook: Kust & Skärgård Söderhamn

Välkommen till Österdagarna 2019 
9-10-11 juli

I sommar arrangerar vi tillsammans med Kyrkan resor till Storjungfrun och kapel-
lets 400 års jubileum, Lö-Sö 20 och 21 juli. Program finns på vår hemsida.

Vi åker med M/S Hulda från Stenö
Det finns 25 platser på Hulda, Lördag och söndag Bokning via 

pastorsexp. telefon 0270-426500

Strandstädning Skatön 14 Juli
Söndag den 14 juli inbjuder vi alla till att strandstäda Skatön. Vi genomför 
tillsammans med andra Kustföreningar efter Norrlandskusten en städdag i 
Skärgårdarnas Riksförbunds kampanj, Plastren ö. Utförlig inbjudan finns på vår 
hemsida, www.skargardsforeningen.se Gör en insats för att rädda Östersjön.
Städdagen stöds av Skatöns och Segelviks samfälligheter samt Naturskyddsföreningen.

Missa inte!

Skärgårdsvandring 17 juli
Onsdagen den 17 juli arrangerar vi en vandring på Stålnäset. Vi passerar Pal-
mängstorpen, Nilestenen och Stortjärn. Vi tar lunchpaus på Stålnäs fiskeläge, 
en kortare båttur ingår. Program och karta finns på vår hemsida. Anmälan 
senast 3 dagar före. Max 12 personer.


