Norrbyskärs historia
Ögruppen Norrbyskär bildades av inlandsisen för ca 10 000 år sedan. Isräfflor och öarnas långsträckta utformning vittnar om hur de en gång skapats och den kraftiga landhöjningen är än i dag
ett resultat av att isens tyngd en gång tryckte ner landmassorna.
Fram till slutet av 1800-talet ansågs ögruppen vara helt värdelös av bönderna på fastlandet, men år
1890 kom Frans Kempe, dåvarande VD för Mo och Domsjö AB, ut till skären och såg då möjligheten
att bygga ett helt samhälle på ögruppen. Han hade en personlig bild av hur ett idealsamhälle skulle
planeras och han förverkligade dessa visioner genom
att bygga upp industri, bostäder, kajer, skola, affär och
allt annat som hör till ett komplett samhälle på mindre
än fyra år. Han lockade arbetare med en standard
utöver det vanliga och priset de fick betala var absolut
lojalitet gentemot bolaget. Denna fascinerande historia
är berättelsen om ett samhälle som byggdes ute i havet,
om människorna som levde och arbetade där, om hur
industrin blomstrade och kom att bli en av europas
största och om hur samhället sedan försvann och åter
lämnade öarna utan fast boende befolkning.

Program Museiresan 25-27 juni 2019
Tisdag 25 juni
0700 Avfärd från Köpmangatan
0930 Kaffepaus Högsnäs

Onsdag 26 juni
0630 Frukost Dragonen
0715 Avfärd till Norrfjärden
0810 Färja till Holmön

1045 Studiebesök Peckas

0900 Ankomst Holmön

1230 Färja till Hemsön

0930 Holmöns Båtmuseum

1300 Lunch Hemsö fästning
1345 Guidad tur i fästningen
1530 Färja till fastlandet

1100 Holmöns Lanthandel
1130 Holmöns Återvinning
1200 Lunch Novas Inn
1330 Föreläsning Toivo Comén
i kyrkan

1930 Ankomst Hotell Dragonen

1700 Färja till Norrfjärden

2000 Middag Valfritt ställe

1830 Ankomst Dragonen

Torsdag 27 juni
0700 Frukost Dragonen. Utcheckning.
0915 Avfärd till Norrbyn
1030 Färja till Norrbyskär
1045 Guidad tur med tåg och
musiebesök. Sågverksbuffé.
1415 Färja till Norrbyn.
1430 Hemfärden mot Söderhamn startar.
1630 Kaffe/matrast Höga Kusten
bron.
2030 c:a Ankomst Söderhamn

1900 Middag valfritt ställe

Holmöarna
Holmöarna ligger ca 10 km ut i havet utanför Umeå. Ögruppen består av ett stort antal öar och skär. De största öarna
är Holmön, Ängesön, Grossgrunden, Holmögadd och Stora
Fjäderägg. Holmö by ligger på norra delen av Holmön, som
är den nordligaste och största ön i ögruppen. På Holmön
finns ca 60 åretruntboende. Ute på ön finns affär med bränsle,
post, bibliotek, system- och apoteksombud. Affären drivs som
ekonomisk förening, i anslutning till affären finns en Återvinningsanläggning med en kompostanläggning för befolknings
organiska avfall. Båtmuséet är imponernade och en fin sommarrestaurang finns också.

Från Ingermanland till Holmön
När Toivo Comén var ett år och nio månader påbörjade han en dramatisk flykt tillsammans med sina föräldrar, farfar och två syskon. De lämnade
sin hemby Semrina i Ingermanland. Två och ett halvt år senare, den 17
december 1944, steg han iland, efter en dramatisk flykt, på Holmön utanför Umeå. Toivo håller en föreläsning om sin dramatiska flyktresa, där även
Holmöbor kan vara med och lyssna. Kanske det finns någon kvar från 1944
som kom ihåg när flyktingarna anlände. Föredraget hålls i Holmökyrkan.
och startar kl 1330.

Pris
Bussresan samt logi inkl frukost: 1800 kr pr person om minst 30 personer anmäler
sig. Faktureras från Lönns Buss efter resan
Entréer, färjor, luncher: 900 kr, faktureras från Kust&Skärgårdsföreningen 1 månad
före resan.
Middag tisdag och onsdag, samt kaffe/mat Höga Kusten bron ingår inte i ovanstående pris!

Missa inte våra andra
sommararrangemang.
Österdagarna 11-12-13
juli
Fyrvisning Storjungfrun
och 400 års jubileét av
kapellet
20-21 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 utveckling.
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!

Peckas tomater
Vår tomathistoria börjar i Härnösand för drygt 20 år sedan och inte med tomater utan med fisk. När Pecka
Nygård såg de miljöproblem hans fiskodling i havet skapade började han försök med att odla fisk på land.
I stora fiskbassänger med fisk renades vattnet naturligt i växtbäddar med tomater som fick sin näring från
fiskvattnet. Resultatet blev friska fiskar, rent hav och underbart goda tomater.
Utifrån Peckas erfarenheter odlas nu Peckas Tomater i Europas största kretsloppsodling i Härnösand.
Principen är densamma med regnbåge i fiskbassäng och tomater i växtbäddar i ett slutet kretsloppssystem.
Pecka Nygård finns fortfarande med i företaget som ägare, specialist och anställd.
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Hemsö fästning

Byggandet av HÖ1 som benämningen av anläggningen på Storråberget var, startade 1953 och höll på
fram till 1957, detaljerna kring vem som byggde, hur man gjorde det och till vilken kostnad, är till delar
fortfarande hemligt.
Man sprängde och borrade sig ner 40 meter och anlade sedan långa gångar vågrätt ut i berget. Utrymmen bereddes för över 300 mans besättning med stab, stridsledning, logement, kök, sjukhus, verkstäder,
maskinpark, etc nyckelordet var atombombsäkert, en detonation på 20 kiloton rakt ovanför fästningen
skulle klaras av.
Det tunga batteriet är fortfarande bestyckat med tre så
kallade torndubbelpjäser om vardera två 15,2 cm eldrör.
Eldrören är av typ skeppspjäser m/41, byggda hos Bofors
i slutet på 1930-talet. Från början var de ämnade för
export till Siam, dagens Thailand, och deras kungliga
flotta. Exportförbudet under kriget hindrade affären och
eldrören hamnade istället Hemsön samt på Gotland, nu
som fästningsartilleri m/51. Deras maximala skottvidd
var 22km, effektiv skottvidd 18km.
Hemsö fästning drivs sedan 2009 som museum och
besöksmål med guidade turer dagligen under sommaren, och bokade evenemang i fästningen och i den
nybyggda restaurangen. Årligen besöker över 20 000
besökare Hemsö fästning.

Hemsön

Norrbyskär

Anmälan sker via vår hemsida!
Snarast! Begränsat antal platser!

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening
www.skargardsforeningen.se
Facebook: Kust & Skärgård Söderhamn
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