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Lördag 
4 juli 
 
Måndagar 
6, 13,  
20, 27 juli 
 
 
 
 
Söndag 
2 augusti 

Extra visning av Mattsgården kl 11-15 under Hantverksdagen på Singö 
 
 
Visning av Mattsgården kl 13-17, som alltid på måndagar i juli 
Kaffe med hembakt och glass 
Åke Öhman och Yngve Andersson är duktiga på att visa och berätta om vår vackra hembygdsgård. 
 
Fast program varje visningsdag är  
Mattsgårdens historia kl 1330 och ljuduppspelning kl 1530, 6 juli demonstreras Mattsgårdens nya bikupa  
 
Hembygdsgårdarnas dag i Mattsgården kl 13-17 
Mattsgården har öppet för visning och kaffe; dessutom en friluftsgudstjänst med musikprogram kl 1400.  

 
Sommarens utställningar visas hela sommaren: 
 
- Namn på Fogdö. Fogdö Byalag har prickat in många nya, ej tidigare nedtecknade geografiska namn, på kartor som visas.  Den 20 juli 
blir det en speciell Fogdödag. Kl 13:30 berättas ur Fogdös historia med tid för frågor. Gösta Jansson från Norrgården, numera boende i 
Undantaget och Ann-Mari Larsson i Östergården är tillstädes som stödpersoner. 
 
- Fotoutställning. Gunnar Söderlund från Svartklubben tog under 1960-talet vackra, stämningsfyllda, dokumenterande foton på Singö. 
Personer, miljöer, arbete och fritid är därmed bevarade för framtiden. Gunnar är med vid invigningen den 6 juli. 
 
-Sjöbodar och grindar på Singö: Fotoutställningar av Britta Andersson. Hjälp till att uppteckna vem som äger sjöboden. 
 

Sommarens ljuduppspelningar: 
 

4 juli:  Ture Sundberg, Hörnängen, fraktade människor och 
varor till och från Singö och Fogdö före broarnas tid. Hans 
hustru tog över passbåtsansvaret, när han inkallades till 
militärtjänst under sista kriget, berättar han. 

6 juli:  Oskar Buhre (f 1878), den siste fiskaren vid Gåstens 
fiskeläge, berättar om det hårda yrkesfiskarelivet därute. 

 
13 juli:  Spelmannen, instrument- och båtbyggaren Fridolf 
Jansson (1914-1981) spelar ett par låtar. Han använder sedan 
de gamla orden "lumra", göra "skevbruk" och ankustverke, när 
han berättar om gamla tider. 

20 juli: Tony Eckman berättar om det välkända skonertskeppet 
Hoppets vinterhamn på Fogdö. Skeppare Jansson vid Sundet 
var givmild 1861. Var Ligger Sundet? frågar singöprästen 
Lars Sundin. - På Fogdö. John Jansson i Backbyn 
berättar slutligen om skärgårdsjakt (fågel, säl och utter) för Karl 
Arvid Grandin bosatt på Fogdö  (Askholmen).

 
27 juli   Joel Andersson, Backbyn, berättar om hur man reser en riktig gärsgård med enstörar och granvidjor. Intervjuaren Wolter 
Ehn drunknade i Estoniakatasrofen. 
 

Ovanstående programpunkter berör endast sommarens aktiviteter. Utöver dessa planerade visningsdagar kan andra aktiviteter dyka 
upp. Som alltid gäller det att hålla utkik efter lokal annonsering. Har du själv idéer om aktiviteter som saknas men borde återfinnas i 
vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss för vidare utveckling av gemensamma intressen. 

 

 

 
Singö Hembygdsförening och Mattsgården 
 
Intresset för vår förening, som startade sin verksamhet 1947, fortsätter att växa. 
Föreningen fick möjlighet att förvärva Mattsgården i Backby 1961 då gårdens siste 
ägare Matts Mattsson (1869-1959) hade gått ur tiden. Efter Matts och hans syster 
Greta finns många inventarier kvar. Gården anses vara en av de bäst bevarade från 
gammal tid på Singö. Både husens gruppering och individuella form har mycket att 
erbjuda för kulturhistoriskt intresserade besökare. Det mesta av Singö 
Hembygdsförenings resurser går till att underhålla och utveckla Mattsgården för 
visningar. Sjöboden och ladugården är nyrenoverade och i år skall Mattsgårdens 
stall och tröskloge renoveras under antikvarisk ledning från Stockholms Läns 
Museum . 
 
Vill du skänka ett hantverk eller något annat som kan passa till lotterivinster tar vi 
tacksamt emot det eller en penninggåva som bidrag till den pågående renoveringen. 
Är du inte redan medlem är du hjärtligt välkommen att bli det till den ringa 
kostnaden av 75 kronor per person eller 200 kronor per familj och år, betalas in på 
plusgiro 496647-9.  

Sommarhälsningar från Singö Hembygdsförening genom styrelsen 


