
 

Singö Hembygdsförening  
programblad för sommaren 2014 

 

 
Måndagar 
7, 14, 21, 28  
juli 
 
 
 
 
Lördag  
5  juli 
 
 

 

Visning och kaffe med hembakt; glass  i Mattsgården kl 13-17  som alltid på måndagar i juli 

Mattsgårdens historia kl 13 

Dagens TEMA presenteras 14 och 15:30 

 

Lisbeth Modin, Yngve Andersson och Åke Öhman visar och berättar om vår vackra hembygdsgård. 

 

Extra visning av Mattsgården kl 11-15 under Hantverksdagen på Singö. 

Mattsgårdens historia kl 12 och 14 i Storstugan 

Söndag  

3 augusti 

Hembygdsgårdarnas dag i Mattsgården kl 13-17 

Mattsgården har öppet för visning och kaffe; dessutom en friluftsgudstjänst kl 14.  

 

Utöver dessa planerade visningsdagar kan andra aktiviteter dyka upp. Som alltid gäller det att hålla utkik efter lokal 

annonsering 

 

 

Sommarens utställning  
 

”Fartyg, båtar och sjöfolk  
på Singö” 

 
visas hela sommaren 

 
 

Skepparen på S/S Gulleck  
Olof Söderblom i Norrvreta  

med hustru Karolina 

 
 

Lisbeth Modin och Yngve Andersson presenterar årets TEMA på trösklogen kl 14:00 och 15:30 
 

Förra årets 
temadagar 

Fem olika teman hade vi på förra årets visningsdagar på två av temadagarna berättade vi om Singö kustpostering och 
Singö livräddningsstation.  Varsin temadag fick också de tre största segelfartygen – skeppen. Temadagarnas planscher med 
bilder på fartyg, människor och förklarande texter hänger fortfarande på trösklogen. 
 

Årets 
temadagar 
 

Mindre segelfartyg konkurrerades ut av ångbåtsbogserare. De drog släp av pråmar hopkopplade i rad med trossar. Ett par 
sådana aktiebolag i Singös närhet hade många singö- och fogdöbor anställda som ångbåtsbefälhavare, pråmskeppare eller 
pråmpojkar.  
 

 

 

Måndag 7 juli 

 

 

Måndag 14 juli  

 

 

 

Måndag 21 juli  

 

 

Måndag 28 juli   

 

Kol-Transport-Aktiebolagets viktigaste knutpunkter var Grisslehamn och Singö. Olof Söderblom från Norrvreta hade 

befälet på rederiets största bogserare Gulleck.  Hans ättlingar – många med andra efternamn – bor på Singö och Fogdö. 

 

Enholmens Marmorbruk- en liten miniherrgård som syns från sjön vid infärd i Backbyfjärden har en intressant historia. 

Skonaren Brutus hörde till bruket. Den fördes av skepparna Anders Westerberg, Skållholmen, och Hans Petter Eriksson, 

Steppeludden. Deras bevarade skeppsdagböcker berättar historia. 

Herrängs Gruf AB hade  ett rederi med bogserbåtar och pråmar bemannade med många singö- och fogdöbor.  Några riktigt 

dramatiska händelser minns man fortfarande. 

Unga äventyrslystna singöpojkar mönstrade på fartyg som gick på utländska hamnar. Sedan öppnade sig världen. Några 

kom inte tillbaka. Andra återvände till Singö. Vi ska lyssna på en bandinspelning där Harald Carlsson berättar om sitt sjöliv. I 

dag går kvinnor till sjöss. Vi hoppas kunna locka några singökvinnor med sjöerfarenhet att vara med. 

Vill du skänka ett hantverk eller något annat som kan passa till lotterivinster tar vi tacksamt emot det. Vi är givetvis även mycket tacksamma  

för en penninggåva. Är du inte redan medlem är du hjärtligt välkommen att bli det till den ringa årskostnaden av 75 kronor per person eller  

200 kronor per familj, betalas in på PG 49 66 47-9 eller på bankgiro 5757-1531. Hemsida www.singo.dk 

 


