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Programblad för sommaren 2012  

Singö Hembygdsförening  Mattsgården Backby  tel 0706 36 81 45  www.singo.dk      

Bli medlem BG 5757-1531 75 kr/pers, 200 kr/familj eller ge en gåva 

 

 

Måndagar 

2, 9, 16, 23 

och 30 juli 

 

 

 

 

 

 

Lördag  

14 juli 

 

Söndag 

5 augusti 

Visning av Mattsgården kl 13-17 måndagar i juli 

Kaffe med hembakt; glass 

Åke Öhman och Yngve Andersson visar och berättar  

om Singös vackra hembygdsgård 

 

Fast program varje visningsdag är  
Mattsgårdens historia kl 13 

Dagens TEMA presenteras 14 och 15:30 

 

Hantverksdagen - visning av Mattsgården  kl 11-15 

Mattsgårdens historia kl 12 och 14 

 

Hembygdsgårdarnas dag i Mattsgården kl 13-17 
Mattsgården har öppet för visning och kaffeservering 

Friluftsgudstjänst med musikprogram kl 14  

 

Temat ”Skollovskolonier, Tidiga sommargäster och Pensionat” 

fördjupas och utvidgas under årets temadagar. 

 
Under året nyutgivna  skrifter är:  

1. Bland blommor och bin. I Alfred Ringselles fotspår på Singö.  Utdelad som årets 

medlemsblad 

2. Singö – Fogdö.  Kyrkön-Snutö (Skriften ska tryckas upp och säljas) 
 . 

2 juli kl 14 och 1530 
Sommargäster kanske inte bara ska bada, fiska, grilla mm. Claes Annerstedt, en kändis på den 

tiden, köpte för ungefär 100 år sedan Vreta vid ångbåtsbryggan . Han engagerade sig, lärde känna 

singöbor, höll sig även informerad vintertid genom brev. Fick ett gott eftermäle. En enda gång 

dabbade han sig och kom i konflikt med singöborna. Självaste ärkebiskopen Nathan Söderblom 

tillrättavisade honom. En silverkanna i kyrkans inventarier är hans botgöring. 
 

9 juli kl 14 och 1530 
Birgit Andersson  (född Mattsson) berättade förra året om det positiva i att få växa upp i sitt 

föräldrahem i Tranvik som var skollovsbarnkoloni på sommaren. Då som nu var erfarenhet 

utifrån viktig. Hilda Mattsson (född 1905) i Västerängen på Fogdö hade samma behov i en värld 

helt utan radio och tidningar, med bara böne- och nykterhetsmöten som enda offentliga nöjen. 

Det vittnar  hennes dagböcker om. (Se skriften Singö –Fogdö. Kyrkön-Snutö ovan) 
 

16 juli kl 14 och 1530 
 En ung 25-årig  ingenjör med uppfinnaregenskaper, Rickard Schram, kom för drygt 150 år sedan 

ut till Singö, byggde upp Enholmens marmorbruk och skapade jobb.  Behovet av jobb  finns även  

i dag.  Skapa jobb är en av punkterna på föreningen Levande Roslagsbygds program.  
 

23 jul i kl 14 och 1530 

Fogdödagen. Förra året frågade vi om det fanns intresse för nedskriven fogdöhistoria. Många 

mötte upp på temadagen. En skrift finns nu (se ovan). Den berättar om livet på Singö/Fogdö. Den 

rapporterar också om spaningar som en studicirkel med fogdöbor gjort i offentliga och privata 

arkiv samt i naturen efter husgrunder och igenvuxna vägar m.m. 

 

30 juli kl 14 och 1530 
Singö är en kalkrik ö. Många botanister – en del bor härute - går i Singös marker. Nyheter från 

Singö 2012 (medlemsbladet) berättar om Alfred Ringselle som vandrade (1915-1931) på öarna 

härute och samlade enorma mängder växter.  Markerna han gick i såg annorlunda ut än dagens 

igenväxande landskap. Det skulle vara intressant om några av öns botanister ville ställa upp och 

belysa problemen vi står inför. 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 


