
Välkomna till Mattsgården 

   och sommarens program 2019 

   Visning, kaffe och hembakt som alltid kl 13-17 

         på måndagarna i juli: 1, 8, 15, 22 och 29 

 

Varje måndag berättar vi något ur Singös historia med anknytning till 

händelser, personer och natur. Föredragen börjar kl 1400 och varar knappt en 

timme. Eftersom det inte ryms mer än 30 personer i köket upprepas föredraget 

kl 1530, så att alla intresserade ska kunna ta del utan att trängas alltför 

mycket. Inträde 50 kronor per person. Entrébiljetterna är numrerade. 

Måndagen den 1 juli 

Sjöräddning  

I höstas kunde vi i dagstidningarna läsa om de två flickorna som i november 

1984 blev räddade efter två dygn i en liten plasteka ute på Ålands hav. 

Flickorna upplevde märkliga saker som gjorde att försvarsmakten 

hemligstämplade en del uppgifter som släpptes i höstas, därav publiciteten. 

Personalen på Svartklubbens lotsplats var en viktig del i eftersökningen och vi 

försöker genom lotsen Per Modin ge en bild av hur arbetet gick till. 

Måndagen den 8 juli 

Rysshärjningarna 

I år är det 300 år sedan ryssarna brände Sveriges kust mellan Gävle och 

Norrköping. Hur drabbades Roslagen? Vi tittar speciellt på hur Singö och 

trakterna runtomkring påverkades och berättar om rysslotsen i Mattsgården 

och om varför Skebo bruk lämnades i fred när allt annat längs kusten brändes. 

Måndagen den 15 juli 

Posten 

Hur gick postgången till, före brons byggande? Blev det lättare sedan? Kerstin 

Gidfors, sommarboende på Singö sedan barndomen, har skrivit en bok om 

detta och skildrar några av våra brevbärare, bland andra Post-Ville och Post-

Beda, som i ur och skur upprätthöll förbindelsen mellan singö- och fogdöborna 

och omvärlden. 



Måndagen den 22 juli 

Singös unika fågelfauna  

med särskilt fokus på ekosystemen härute och hur de hänger ihop beskrivs av 

Fredrik Bondestam, sommarboende på Singö. Han avslöjar även exklusiva fynd 

av rariteter i Singö skärgård genom åren, främst från Understen. Det blir bilder, 

ljud och fjädrar på vägen! 

Måndagen den 29 juli 

En skärgårdsbondes liv 

Hur såg året ut i ett typiskt skärgårdshemman? Vi berättar om de olika 

årstidernas sysslor, om Mattsgården och dess sista ägare, Matts och Greta och 

visar redskap och bilder ur våra samlingar. 

 

Åke Öhman och Lisbeth Modin berättar om Mattsgården varje måndag kl 1300 

– 1330 och presenterar dagens föredragshållare. I brygghuset serveras gott 

kaffe och dopp. 

 

Lite administrativa påminnelser: 

Om du inte redan är medlem passa på att bli det när du besöker vår vackra 

hembygdsgård. Det kostar 100 kr per person eller 200 kronor per familj och 

kan betalas kontant eller swishas till 123 158 4903 och du får ett medlemsbrev 

med årets utskick i handen.  

Vi har även bankgiro 5757-1531. 

Får vi också be om din e-postadress för att lättare kunna informera om vad 

föreningen håller på med. 

 

Med vänliga sommarhälsningar 

    Singö Hembygdsförening 

Mattgården, Backbyvägen 85 

e-post info@singo.dk hemsida www.singo.dk 
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