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OMSLAGSBILD 

”Nya” Svartsundsrännan 10 år, här i vintervila den 2 februari 2017. 

-Historisk mark. En vattenväg, som underlättat för när och fjärran sjöfarare under århundra-

den.  Ärkebiskopen Birger Gregersson passerade sundet på sin visitationsresa i trakten den 

17 oktober 1374. Då blev Svartsundet för första gången omnämnt i skrift. 

Förhoppningsvis har Svartsundsrännan ett långt liv framför sig till gagn för våra och kom-

mande dagars natur- och skärgårdsälskare.    /sc 

FOTO: Hans Fryklund  

O r d f ö r a n d e n  h a r  o r d e t :  

 S nart har 10 år gått sedan ”uppgraderingen” av Svartsundsrännan gjordes.  Rännan invigdes 
2006, men då var bara själva Rännan klar. Infarten från Norr och söder muddrades hösten 

2006 och hösten 2007. Avslutningsmiddag  gick av stapeln i början på december 2007. Minnena är 
många och sammanfattades i en bok som trycktes i 50 ex. Många boende i anslut -ning  till Rännan 
beställde, men många delades också ut till entreprenörer, sponsorer och kommunen. 

När jag tillfrågades om att bli projektledare för  restaureringen, visste jag inte riktigt vad jag gett 
mig in på. Tur var väl det.  Långt senare träffade jag en person som sa ; ”Hur ni lyckades vet jag ej, 
Det har gjorts ett 10-tal försök utan att det blivit något. En offert var på 11 milj kronor, och det var 
för en 5-6 år sedan. Tur att man inte visste det när vi drog igång.  

Projektet fick en mycket snabb start. Från de första löften av bidrag från sponsorer, Sparbanksstiftelsen  för att få en garanti på 
100 000:-  för ev. återställning om projektet skulle misslyckas. Ett krav från kommunen. Allt höll på att stoppa vid  kravet på en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  En sådan skulle gå på 65-100 000 kr, vilket vi inte hade pengar till. En jakt på nätet på lik-
nande projekt gav efter ett tag resultat. Genom  att använda ett liknande projekt från södra Sverige som mall, kunde efter näst-
an 1 års arbete, en resa till Miljödomstolen i Östersund ske, med 13 pärmar i släp. Efter  diverse kompletteringar och ett möte 
med miljödomstolen i Söderhamn, fick vi klartecken i slu-
tet på November 2005. Arbetet var igång strax före jul 
2005. 

Efter trädfällning på båda sidorna av Rännan fick jag näst-
an en chock. Vad har vi gett oss in på, tänkte jag vid första 
anblicken när jag fick se förödelsen. Isklumpar, stockar, 
ris och stenar låg i en salig röra längs rännan. Men tur 
med vädret, lite snö, ett fantastiskt arbete av STUCAB, 
och andra Sponsorer gjorde att arbetena under våren gick 
som en dans. Visst var problemen många. Varje dag var 
det något som måste lösas. Möten med markägare, kom-
munen, Bygg och miljö var otaliga. Men viljan från alla 
håll var positiv och problemen gick att lösa. Nervositeten 
inför invigningen var stor. Bara 3 dagar innan invigningen 
(som var bestämd  flera månader innan) kunde rännan 
fyllas. Vädret var vackert, Invigningsorkestern var på 
plats, och båten med landshövding Christer Eirefelt och 
kommunalrådet Eva Tjärnström anlände från Borka 
Brygga. Vad kunde bli bättre.  

Jag var tidigt på plats denna morgon, då en liten tant dök upp på bron. ”Vad har hänt här då. Så förskräckligt, vad är den lum-
miga lilla kanalen. Vem är det som är skyldig”. Hon bodde på Skatan och hade inte varit här sedan september 2005, hade inte 
nåtts av information om det som pågått och var väldigt förtvivlad. Försöken från min sida,  att om 3-4 år så är det säkert lum-
migt och grönt igen, verkade inte bita nämnvärt. Vet inte om hon accepterat förändringarna ännu, men i övrigt har det mest 
varit positiva tongångar. Vi har haft många möten med kommunen om underhållet. Vi har framhållit att man vart 10:e år, bör 
ha en kontroll och då göra en plan vad som måste åtgärdas för att förhindra igenslamning. Nu är det dags, Skärgårdsenheten!!!  

        /Lennart A 

Vad har vi gett oss in på, tänkte jag vid första anblicken när jag fick se 
förödelsen. Isklumpar, stockar, ris och stenar. FOTO: Lennart Andersson 
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Bara 3 dagar innan invigningen (som var bestämd  flera månader 
innan) kunde rännan fyllas.  
Här klipper landshövding Christer Eirefelt bandet med hjälp av 
kommunalrådet Eva Tjärnström. Projektledare Lennart Anders-
son och skärgårdsföreningens ordförande Raoul Kullberg håller i 
varsin ände.           FOTO: Sture Claesson 

Bild 1: Sista delen i Svartsunds-
rännans renovering var det södra 
inloppet. Det var hård botten och 
mycket stenar, och blev betydligt 
dyrare än planerat. 

Bild 2:  Plantera ett träd till dina 
barn, blev en stor succé och bi-
drog med 27  186 kr till upprust-
ningen. 311  träd och buskar 
planterades ut. 

Bild 3: Båtleden genom Rännan, 
sett från ovan. Tyvärr är det få 
som håller  rekommendationen  3 
knops hastighet genom Rännan. 
            FOTO: Lennart Andersson 
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    Nya Berättarkvällar 
 

U nder våren 2016 ordnade vi två berättarkvällar på Gäddan. Då 
utan något speciellt tema  Vi var 10-12 st varje kväll, några till 
ryms det, men max 15 st. 

Vi gör nu  två nya försök under våren. Föranmälan måste ske 
eftersom vi har begränsat med utrymme. 
 

Onsdag den 5 april kl 19.00  -Tema Österhistorier 
Plats: Gäddan 
 

Onsdag 26 april kl 19.00  -Tema Fiskehistorier 
Plats:  Skärså Skola 
 

E-post eller telefonanmälan till: 
      lennart@skargardarna.se   070-8168411    

         Senast 1 vecka före respektive datum.   

Välkomna ! 
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Söderhamns Kust & Skärgårdsförening 
Verksamhetsberättelse för år 2016. 

Sommarens soliga dagar rådde när vi arrangerade utflykter till Storjungfrun och under Österdagarna. Under hösten har 

Gäddan också målats, och snart är det 10 år sedan Svartsundsrännan åtgärdades. 

Styrelse: 
 

Ordförande    Lennart Andersson 
Vice Ordf.    Astrid Forslund 
Kassör     Barbro Olsson 
Sekreterare    Hans Fryklund 
Övriga ledamöter   Johnny Andersson 
     Sven-Gunnar Johansson 
     Denny Månsson 
     Bengt Hedman 
     Björn Eriksson 
Ersättare    Anders Burman 
     Håkan-Elffors-Johansson 
     Tord Sundberg 
Revisorer    Lars Skjutare 
     Erik Nilsson 
Ersättare    Eva Nerlund 
Valberedning    ……………………. 
Bränning kommitté:   Sture Claesson 
     Hans Fryklund 
     Lennart Andersson 
Skärgårdarnas    Lennart  Andersson 
Riksförbund    Barbro Olsson 
Medlemsantal   275 
Årsavgift    200:- 
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Verksamhetsredogörelse 
 

Ekonomi 
Vår ekonomi är fortfarande tillfredsställande. 2016 har Fiskarebostaden målats om. Återstår en del arbeten som skall 
genomföras under våren 2017. Vi har ett stadigt kapital som erfordras  när vi gör investeringar, eftersom man oftast får 
bidragen i efterskott.  

Representation 
Vi tillhör Skärgårdarnas Riksförbund där vi representeras av Barbro Olsson och Lennart Andersson. Lennart är  dessutom 
ledamot i SRF:s styrelse sedan några år tillbaka. Vi är dessutom medlemmar i Hembygdsförbundet  och  Ljusnan-
Woxnans Vattenvårdsförbund. 

Möten  
Årsmötet hölls den 13 mars med c:a 35 deltagare.  Styrelsen har haft 6 protokollförda möten. 

Aktiviteter 
Under våren har vi träffats i studiecirklar där vi lärt oss hantera Officepaketet. Dessutom några gånger för att förbereda 
Österdagarna. Ett försök med berättarkvällar testades under våren, och två nya försök görs våren 2017. 

Österdagarna 
För fjärde året i rad arrangerade vi Österdagarna i Juli månad. De tre dagarna samlade över 300 deltagare även denna 
gång. Det bjöds på musik, hantverk, konstutställning och guidad tur runt Öster. Guideturerna har blivit väldigt populära 
och framförallt de små teaterstyckena som genomförs. Årets konstnär var hämtad från Jämtland, Conny Hernerud, som 
på plats skissade vyer från Skärgården. 

1:a advent 
Traditionsenligt hade vi öppet även i år  1:a advent. Vädret var inte det bästa men ändå besöktes Adventskaffet av ett 60-tal 
personer. Vedspisen sprakade och stämningen var gemytlig i den gamla miljön. 

Slutord 
Styrelsen vill tacka alla våra medlemmar för det förtroende som visats under 2016. Vi konstaterar att styrelsens medelålder  
ökar för varje år och att svårigheterna att få till en valberedning kvarstår. Detta är lite alarmerande. Dessutom ser vi sakta 
men säkert ett minskat antal medlemmar. En grannlaga uppgift för styrelsen inför det kommande året. 

Nu ställer en del av oss i styrelsen våra platser till årsmötets förfogande. 

Söderhamn den  1 mars  2017 

 

Lennart Andersson    Astrid Forslund   Barbro Olsson 

Hans Fryklund    Björn Eriksson   Johnny Andersson 

Sven-Gunnar Johansson   Bengt Hedman   Denny Månsson 

Brita Östrin, (maka till fiskaren 
Ante Östrin), kallades ”Moster 
Brita”. Fiskarhustru på 
"Udden" på Nordskär i Skärså.  
DiBiS-bild i sommarens utställ-
ning och en teckning gjord av 
Conny Hernerud. Conny Hernerud från Krokom, sommarens utställare 2016 på Ateljé Gäddan.    FOTO: Lennart A 
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Resultaträkning 2016 Balansräkning 2016 

2016-01-01--2016-12-31  Budget  

RÖRELSENS INTÄKTER    

Nettoomsättning  42 850,00  42 000,00  

Övriga rörelseintäkter  34 857,00  31 000,00  

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  77 707,00  73 000,00  

RÖRELSENS KOSTNADER    

Råvaror och förnödenheter  -899,00  0,00  

Övriga externa kostnader  -83 156,12  -73 000,00  

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -84 055,12  -73 000,00  

RÖRELSERESULTAT  -6 348,12  0,00  

0,00  FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER        0,00  

ÅRETS RESULTAT  -6 348,12  0,00  

 2016-01-01  Perioden  2016-12-31  

TILLGÅNGAR     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar  0,00  11 817,00  11 817,00  

Kassa och bank  137 663,13  -18 165,12  119 498,01  

Summa omsättningstillgångar  137 663,13  -6 348,12  131 315,01  

SUMMA TILLGÅNGAR  137 663,13  -6 348,12  131 315,01  

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Balanserat resultat  -103 974,23  -33 688,90  -137 663,13  

Årets resultat  -33 688,90  40 037,02  6 348,12  

Summa eget kapital  -137 663,13  6 348,12  -131 315,01  

6 348,12  -131 315,01  SUMMA EGET KAPITAL o. SKULDER  -137 663,13  

F öreningens uppgift är att värna om och vårda kustens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande gene-
rationer. Ge utrymme för den bofasta och yrkesbedrivande befolkningens behov. Ge möjlighet till ett rikare friluftsliv och 

fritidsverksamhet för alla. Bevara skärgårdens kulturvärden. Värna om känsliga naturområden. Sprida information och kunskap 
om skärgårdens natur och kultur. Samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer samt stimulera till initiativ som 
gagnar kusten och dess utveckling. Föreningen skall vara ansluten till Gästrike-Hälsinge-Hembygdsförbund och Skärgårdarnas 
Riksförbund.  

Jan – Mars  

Delta i Kulturdagen på Verkstäderna om det arrangeras någon sådan  

Bränningen Manusstopp 26 februari  

Årsmöte den 22 mars kl. 1900 i SMS-lokalen  

April—Juni  

Berättarkväll Gäddan 5 april. Tema Öster  

Berättarkväll Skärså 26 april. Förslag  

Förbereda Österdagarna genom studiecirkel  

Styrelseutflykt till Prästgrundet Onsdag 14 juni  

Bränningen nr 2 Manusstopp 6 juni  

Juli-Sept.  

Österdagarna 11-12-13 juli  

Visning av Storjungfruns fyr. 1 helg i samarbete med kyrkan 

Styrelsemöte Onsdag 6 september 

Okt-Dec  

Bränningen 3 Manusstopp 1 november  

Höstmöte i mitten på november  

Adventsfirande på Gäddan 1:a advent  

Övrigt  

Öppethållande på Fiskaremuseet Gäddan, förutom Österdagarna och Adventskaffet, sker genom bokning per telefon 070-
8168411. Helst ser vi att det blir minst 6 personer. Minimipris 200:- per grupp.  
 

/Styrelsen  

Verksamhetsplan för 2017  

Lilljungfrun    FOTO: Sture C 



7 

Första Advent 2016 
 

G emytligt värre i det gamla fiskarköket där adventskaffegästerna, unga och gamla, avlöste varandra. Elden sprakade i 
vedspisen och kaminen värmde fuller väl i den lilla kammaren innanför köket.  Kan det bli mer mysigt och nostalgiskt?   

Och samtalen kanske också rörde 
sig om gamla tider eller om hur 
sommaren varit. Österdagarna till 
exempel, som återkommer till som-
maren 2017.  

För många är Adventskaffet på Gäd-
dan en tradition. Som för Febe och 
Lennart till vänster på nedre bilden 
och fler med dem kan man tänka. Vi 
ses här igen nästa år om inte förr… 
                             

  FOTO: Hans Fryklund 
3 

 

 

Intäkter : 

 

Medlemsavgifter     42 000  

Anslag och gåvor     25 000  

Räntor        1 000  

Lotterier, möten       3 000  

Aktiviteter Österdagarna, Adventskaffet     6 000  

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter     77 000  

 

Söderhamn 2017 03-01  
 

Lennart Andersson                 Hans Fryklund     Barbro Olsson  

Kostnader : 

Gäddan  Försäkringar      2 000  

  El, VA, Renhållning   21 000  

  Snöröjning, gräsklippning    2 000  

  Övrigt       3 000  

  Summa    28 000  28 000  

Administration         3 000  

Medlemsmöten         3 000  

Bränningen /Hemsidan      22 000  

Annonser/Broschyrer        6 000  

Föreningsavgifter (SRF, Hembygdsförbundet)     8 000  

Utbildning, reskostnader        3 000  

Underhåll av fastigheter        4 000  

Summa kostnader      77 000  

Budget för verksamhetsåret 2017  
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D en 4 juni kom vi, skeppare Stefan, matte Ia och katterna 
Maja och Mirre 1,5 år till Svendborg i södra Danmark 

för att segla hem vår nästa båt Puzzle 36:an s/y Lady till 
Skärså.  

  Mirre var inte förtjust i hårt väder. Då låg han helst inrullad i 
en flytväst under sprayhooden. På vägen upp mot Hanö hade 
vi kraftig vind och sjö på låringen. Då märkte vi att Mirre helst 
ville vara i land. Därför gick vi inomskärs mot Karlskrona men 
fick ändå stundals strulig sjö. Maja brydde sig inte, hon låg 
tryggt och sov i stuvfacket i sargen om dagarna. 

 Färden gick norrut via Kalmar, Borgholm och Byxelkrok till 
Visby där vi stannade några dagar. Nästa etapp gick från Visby 
över till Stora Ålö där seglarvänner väntade på oss. Vi hissade 
fullt och styrde ut mellan pirar och färjor efter en väderpro-
gnos på 5 till 8 m/s NO. Oj vad lurade vi blev! Kraftig sjö på 
styrbords bog och byar på 11 till 12 m/s rådde. Här gällde det 
att rulla in två märken på genuan och ta ett rev i den lilla sto-
ren.  

  Men var fanns katterna?  

  Det tog en bra stund innan vi hittade Mirre som naglat sig 
fast med klorna i mattan på durken och såg livrädd ut. Han 
vågade inte släppa taget. Ia lindade in honom i en dunjacka, 
satte sig i läkoj och sjöng för honom. Han somnade ganska 
snart. 

  Jag letade efter Maja överallt men hittade henne inte. När vi 
ropade på Maja brukade hon alltid svara med jamande men 
inget... jo, bland alla oljud i båten uppfattade jag något men 
vad?  

  Ladyn seglade livligt och ljudligt i den grova sjön och jag låg 
på rygg i akterhytten och började inse att Maja fanns ovanför 
undertaket i hytten.  

  Båten var ny och jag hade inte hittat alla skrymslen och vrår. 

Jag kröp längre akterut och hittade en öppning ovanför under-
taket mellan spinnsäcken och taket. Vilken lättnad. När vi fick 
fram henne somnade hon i mattes famn. 

  Seglingen gick snabbt på väg in mot fastlandet men med 
hjärtat i halsgropen hos mig, ratten började glappa mer och 
mer. Jag kopplade ur autopiloten och självstyrde försiktigt i 
den grova sjön på väg in i skärgården. 

  Vi girade runt ett par uddar och gled för motor in i fladen vid 
Stora Askö där SXK har en fin anläggning och där våra vänner 
från Arkösund väntade på att få bjuda på middag. Mirre smet 
iland direkt, men han kom tillbaka någon timme senare. Maja 
strosade runt nära oss på sitt vanliga vis. 

  Mirre var orolig märkte vi, han gick undan när vi kom nära. 
Vid midnatt vaknade vi av att Mirre jamade och ville ut. Jag 
öppnade ruffluckan så att han kunde gå ut.  

  Nästa morgon fanns inte Mirre där. Vi såg honom inte på 
hela dagen, och vi började fundera på om han fått nog och 
mönstrat av. 

  Vi letade och frågade de andra båtarna i viken om någon sett 
katten, men inga signaler kom den dagen. Inte nästa dag hel-
ler trots ivrigt sökande och kontakter med boende på ön. Vi 
satte upp meddelande på SXKs anslagstavla, rodde runt i vikar 
och vassruggar men hittade ingen katt. Vi kontaktade SXKs 
sekreterare och ordförande i kretsen samt polisen. 

  På tredje dagen tvingades vi ta beslutet att segla vidare. Vi 
hade ju noterat en havsörn svävande över fladen morgonen 
efter försvinnandet, tyvärr. 

  Seglingen gick vidare norrut med tryckt stämning ombord. Vi 
stannade en natt hos min kusin på Långarn innan för Muskö-
basen men vi var nog inga trevliga gäster vid deras brygga.                

  Seglingen avslutades på Gålö båtklubb enligt vår ursprung-
liga plan eftersom vi dagen efter skulle få ny motor inmonte-
rad i båten. 

  Vi lastade ur båten och åkte hem till Skärså utan vår älskade 
Mirre. Inget hördes om honom och vi började ge upp tanken 
på att få återse vår hankatt. 

  Efter några dagar åkte jag tillbaka till Gålö för att färdigställa 
motorbytet och göra i ordning Lady för vidare färder. Det var 
tionde dagen efter Mirres försvinnande. Jag hade precis par-
kerat bilen på Gålö båtklubb när mobilen ringde, det var 
hustru Ia som med stressat tonfall nästan skrek:  

  – Du måste åka mot Norrköping man har hittat Mirre, du 
MÅSTE nu på en gång. 

  En familj hade hittat honom under sin gäststuga, han ver-
kade vara oskadad men mager och sliten. 

  – Åk så försöker jag ordna ett möte någonstans, sa Ia. 

  Jag lastade ur bilen och åkte vidare mot Norrköping.  Under 
bilturen kom lösningen på mötesplats, familjen som hittat 
Mirre körde honom med båt till Söderköping där våra vänner 

    Mirre mönstrade av 
     av Stefan Engström 

 

Många tar hunden eller katten med ombord på semestern. Lite mer besvär men oftast ett kärt sådant. 
Men ibland händer det att familjens älskling tröttnar på båtlivet och mönstrar av. Det gjorde Mirre, en ett 
och ett halvt år gammal hankatt. Husse Stefan berättar hur det gick. -Tidigare publicerat i nummer tre av 
”Kompassen”, medlemstidning  för Svenska Kryssarklubbens Eggegrundskrets. 

 

Maja brydde sig inte, hon låg tryggt och sov i stuvfacket i sargen 
om dagarna. 
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från Arkösund hämtade honom och åkte till Norrköping för 
att möta upp mig. 

  Oj, vilken mager och hålögd Mirre jag mötte. Det var tio 
dygn sedan han försvann men han hade ändå överlevt. 

  Han kände inte igen mig utan ryggade bakåt, men efter en 
stunds pratande mjuknade han och efter att ha ätit sin älsk-
lingsmat somnade han i mitt knä. 

  Familjen som hittade honom berättade att deras egna 
katter hade hittat honom under gäststugan. De insåg direkt 
att det var en bortsprungen katt. De upptäckte också att 
han hade ett chip inopererat i nacken och förstod att han 
var efterlyst. De såg vår efterlysning på nätet och ringde 
direkt. Vilken glädje att återfå honom. 

  Mirre och jag åkte tillbaka till båten på Gålö och kröp till 
kojs efter en lång dag. Han sov hela natten med sin nos in-
tryckt i min armhåla och bytte sida då jag vände mig. 

 Dagen efter åkte vi hem till Skärså och där kände han inte 
igen sig och inte Maja eller matte heller. Det tog faktiskt 
några dagar innan han kände sig trygg igen. 

  Tänk vad människor ställde upp för oss alla och engage-
rade sig i Mirres återkomst. 

  – Han är ju ändå bara en katt, sa någon tröstande under 
frånvaron. 

 

Stefan, Ia, Maja och Mirre 

S/y Lady, Skärså 

Här vankas godis. Matte Ia i trappan till salongen och Maja nere och 
Mirre spanar uppe på rufftaket..  

 

Äntligen förtöjd i den lugna hemmahamnen i Skärså.  Borta bra men hemma bäst…                                                  Bilder: Stefan Engström 

FOTO: Sture C 
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Från Sandskär till Skuggskär. 
 

Här kommer andra delen av Wilhelm Strandlunds berättelse ”Från Sandskär till Skuggskär”. Wilhelm Strandlunds far, Per Erik 
Strandlund, var den förste fyrmästaren för de båda inseglingsfyrarna, som tändes 1876 och släcktes 1962. Det är  Lars Brolin, 
som lämnat berättelsen till Bränningen.  

N är jag gick i andra klassen fick jag börja ro ensam till skolan i Källskär. Jag hade en liten roddeka och räknade med att 
hinna över till skolan på en halvtimme. Mina äldre syskon, Alfred och Vendla, var i 5:e och 6:e klassen i skolan i Sandarne, 

varför vi rodde i två båtar. 

Efter konfirmationen 
i Sandarne Kyrka 
började jag som ror-
gängare eller styr-
man på en liten ång-
båt, som min äldre 
bror Gustaf byggt på 
Fyrholmen. Den fick 
namnet ”Händig” 
och styrdes med en 
rorkult på akterdäck. 

Denna båt uthyrdes 
under helgdagar till 
familjer som ville ut 
till någon plats i skär-
gården. De hade då 
mat och vanligtvis 
kaffe med sig och 
bjöd såväl  min bror, som var kapten, som mig, som styrde ångbåten, på mat och annan förplägnad. År 1890 anställdes jag som 
rorgängare på ångbåten ”Spring” och var anställd där i cirka tre år. Jag var därefter inskriven vid tull verket och tjänstgjorde vid 
Kustbevakningen på Rönnskär. 

Min kusin Karl Strandlund var då kustuppsyningsman. Han hade köpt grosshandlare J. F. Schönnings före detta segeljakt 
”Resurs” (Race-Horse), en stor och djupgående båt, som vi då hade förankrad vid Rönnskär. Vi försökte få denna båt i sjövärdigt 
skick. 

 

Min tjänst vid tullverket blev endast till våren 1896, till 
min inställelse på Mohed för värnpliktstjänst den 20 
maj. Det var år 1897 jag hade gjort värnplikten färdig. 
Året därefter byggde vi en vattenbåt, beställd av 
skeppshandlare Stenberg i Sandarne. Vattenbåten bygg-
des för leverans av vatten till fartyg, som lastade träva-
ror vid sågverken vid Källskär, Sandarne, Långrör, Ås-
backa och Djupvik. 

Ägare av denna båt var, förutom faktorerna vid bräd-
gården, skeppshandlare Stenberg med flera. Även jag 
ägde en aktie i denna båt. Jag fick anbud att föra denna 
båt och leverera vatten till fartygen mot avgift för mig 
av 50% av inkomsten. 

År 1900 byggdes ångbåten ”Ran” och jag fick befälhava-
retillstånd att föra befäl på vissa mindre passagerarfar-
tyg inomskärs. Ångbåten byggde jag på Fyrholmen med 
hjälp av min far och mina bröder. 

Till denna båt fick jag på Söderhamns Verkstad en cirka 
tre hästkrafters ångmaskin med ångpanna för ett pris av 
cirka 5 000 kronor. 

Denna ångbåt ägde jag och utförde familjeutflykter i 
likhet med den båt som min äldre bror Gustaf ägt och 
där jag var anställd som rorsman.        

 

(Fortsättning i nästa nummer av Bränningen). 

”Händig” i viken mellan Grimskär och Tuppen. Backar ut från  kajen. 

Bogserbåten ”Spring” vid Rönnskär och segelbåten ”Tjör”, ägare Robert Rettig. I 
bakgrunden Lilljungfrun och längst till höger Norrutharets fyr och sjömärke. 

Fyrvaktarbostaden med fyr och kajanläggning på Skuggskär nära Sandarne. 
Käringnolaskär till höger. I dag syns lämningar av husgrund och stenkistor. 

Längst upp i sydöstra hörnet under 
taket syns luckan till fyrrummet. 
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 Kust &Skärgårdsföreningens målsättning är att värna om kustens och skärgårdens miljö och dess kulturarv.    
Se vår hemsida http://www.skargardsforeningen.se under Aktuellt.  

Där finns våra träffar inlagda. Vi träffas för det mesta i vår föreningslokal Gäddan. Vi jobbar 
  ibland praktiskt med lokalen, ibland diskuterar vi händelser och historier, skriver och katalogiserar, samt inte minst viktigt, tar en kopp kaffe 

och macka.  
Vi välkomnar alla som är intresserad av Skärgården och dess miljö. 

 

Medlemsavgiften är  200:-/år 
Bg 5705-0700       

 

Välkommen att bli medlem! 

 

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening 

Ordförande 
Lennart Andersson 

 lennander39@gmail.com 
0270-285539, 0270-33030, 070-8168411 

 

Vi finns nu också på Facebook, sök på  

Kust & Skärgård Söderhamn 

Kolla du också! 

Kassör 
Barbro Olsson  

grimshararna@gmail.com 
0270-149 15  073-0235755 

Sekreterare 
Hans Fryklund  

hans.fryklund@gmail.com 
 0270-281108, 070-5424855 

Övriga styrelsemedlemmar 
Astrid Forslund, Björn Eriksson, Bengt Hedman,  

Johnny Andersson, S-G Johansson, Denny Månsson 
Suppl: Tord Sundberg, Anders Burman,  

Håkan Elffors-Johansson 
Redaktion Bränningen 

Lennart Andersson (ansv. utg.),  Hans Fryklund (research o. IT), 
Sture Claesson (sättning o. layuot) 

 

Hemsida:  www.skargardsforeningen.se   
E-post: info@skargardsforeningen.se 

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening 

 

Målsättning att värna om kustens och skärgårdens miljö och dess kulturarv 

 

Du är välkommen att bidra med Din kunskap och Dina idéer  

om hur detta på olika sätt kan förverkligas  

 

Fiskaremuseet i kvarteret Gäddan på Öster är vårt ansikte utåt 

Bli medlem Du också, stödjande eller arbetande 

 

Allt stöd är välkommet! 

(Läs längst ner på sidan 11) 

sc 

sc 

http://www.skargardsforeningen.se/
mailto:lennander39@gmail.com
mailto:grimshararna@gmail.com
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 Dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
3. Val av två justeringsmän. 
4. Verksamhetsberättelsen. 
5. Revisionsberättelsen. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
7. Val. 

A) Val av ordf. för kommande verksamhetsår 
B) Val av 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år. I tur att avgå: Astrid Forslund, Johnny Andersson, 

Sven-Gunnar Johansson och Hans Fryklund                
C) Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. Avgående: Håkan Elffors Johansson, Tord Sund-

berg, Anders Burman. 
D) Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.  Avgående: Lars Skjutare och Erik Nilsson. 
E) Val av 2 revisorssuppleanter. 
F) Val av 3 ledamöter i valberedningen på 1 år. 
G) Val av Bränning kommitté. Avgående: Sture Claesson, Lennart Andersson, Hans Fryklund. 
H) Val av representanter till Skärgårdarnas Riksförbund. Avgående: Barbro Olsson och Lennart 
Andersson. 
I) Val av representant till Hembygdsförbundet. Avgående: Barbro Olsson. 

8. Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 
9. Fastställande av årsavgift 
10. Behandling av  motioner som inlämnats till styrelsen 
11. Anmälda frågor 
12. Avslutning 
                           /Lennart Andersson  

 

VÄLKOMNA! 

   

INBJUDAN TILL 

 

        
Söderhamns Kust & Skärgårdsförening 

 

Onsdag den 22 mars kl. 19.00,  2017 

SMS-lokalen (Båtklubbens lokal) 
PROGRAM: 

 

 

 

 

  

 

   

 

Kaffe/te med tilltugg,    Lotteri! 

ÅRSMÖTE 

Kulturstipendiat Nisse Rundqvist 
berättar om sågverksepoken 

på M/S ”Moa” 2014 


