Besök Skärgårdsmuseet i Stavsnäs

Föreningen Skärgårdsmuseet

Här får Du se hur skärgårdsborna levde under
självhushållets tid av jakt, fiske, jordbruk och sjöfart. Du
möter kvinnor och män i de skiftande sysslor som
självhushållet innebar. Här fanns säljägare, fiskare, bönder,
båtbyggare, skutskeppare, lotsar, tullare, pigor och drängar,
skomakare, barnmorskor som måste ge sig ut på
strapatsrika isfärder, stränga skollärare och präster. Men
historien slutar inte där. Båtmotorer, telefon, radio,
sommargäster, bättre kommunikationer, posthelikopter och
fritidshus finns också med.

grundades 1969. Idag är vi c:a 1800 medlemmar och en av
de största museiföreningarna i länet. Föreningen inköpte
1974 Byrströms f d lanthandel vid Stavsnäs Sommarhamn
med anor från 1877. Åren 1996-98 genomfördes en omfattande renovering och tillbyggnad.

I museets basutställningar ingår skärgårdens historia,
geologi med landhöjningen, näringar, sjöfart, fiske,
jordbruk och hushåll. Det finns interiörer av lanthandel,
gammalt kök, uthyrningsrum för sommargäster,
byskomakeri, skola, samt sjöbod, båthall och
textilkammare.
Frans Öhman på Långviksskär och Madam Flod (Berg)
från Hemsö (Kymendö) är två välkända skärgårdsbor som
Du får stifta närmare bekantskap med. Tvärs över
gårdsplanen ligger en bod som varit fiskebod på Brand och
som flyttades till Stavsnäs 1862. Där visar vi större föremål
som slaktbänk, Madam Flods stenmangel och fiskredskap.

Utställningar under 2003:
I Stavsnäs
Vrak i skärgården – om dykning, vrakfynd mm.
Bilder från Vindö – fotoutställning, ny komplettering av
utst. bilder från Stavsnäs och Djurö.
Ett arbetsår i skärgården, text och bilder ur konstnären
Roland Svenssons bok "Skärgårdsliv i gången tid" samt
föremål ur våra samlingar.
På Nämdö
Skärgårdsskolorna och skolradion - skolradiohäften och
arbetsmaterial från 50- och 60-talen.
I Runda Huset, Gustavsberg
Invandring i skärgården – 8 mars – 2 april.
Arr. i samarbete med Värmdö kultur.
Båtmodeller från skärgården – prel. hösten 2003. Tider
se hemsidan. Arr. i samarbete med Värmdö kultur.

Vill Du stödja vår verksamhet?
Gå med i vår förening!
Medlemsförmåner:

• Medlemsbladet Skärgård
som utkommer med två 32 sidiga nummer om året. Hittills,
feb. 2003, har 65 nummer utgivits. I tidningen finner Du
berättelser om livet i skärgården, artiklar om allt från
bomärken till fågelnät, en bokspalt, artiklar om ortnamn etc.
Vi har ett register över ämnen och orter. Äldre nummer finns
att beställa. Se hemsidan.

• Båtutflykten
i juli med ångbåt från Stavsnäs. Vid bra väder far vi långt ut
i ytterskärgården.

• Bussutflykten
i sept. till intressanta utflyktsmål.

• Föredrag
vid årsmötet samt på "Skärgårdskvällen" i dec.

Medlemsavgift
Årsbetalande 85 kr. Familjemedlem 35 kr. Ungdom under
25 år inkl "Skärgård" 35 kr. Ständig medlem 1700 kr. För
firma eller förening 3400 kr. Postgiro 12 00 39 - 3.

Så här hittar du till Skärgårdsmuseet

Museet ligger vid Stavsnäs Sommarhamn. Åk
Buss 433 eller 434 från Slussen till hpl. Stavsnäs
by. Gå tillbaka en bit, gå över vägen och följ
vägvisaren vid Allévägen mot Sommarhamn.

Öppethållande
Museet är öppet alla dagar 12-15 från 28 juni till
17 augusti, samt lörd. och sönd. augusti ut. Entré
20:-. Specialpriser för grupper och skolklasser.
Skärgårdsdag 19 juli på 11-16. Vi visar olika
sysslor från självhushållets tid. Loppmarknad.

Skärgårdsmuseet, Nämdöutställningen
I Gamla Skolan i Sand, Nämdö. Utställning:
Skärgårdsskolorna och skolradion, skärgårdsslöjd och konst. Trädgårdscafé. Öppet 12-15
varje dag 20 juni till 3 aug samt lörd. o. sönd.
augusti ut. Åk waxholmsbåt från Saltsjöbaden
eller Stavsnäs Vinterhamn till Sands brygga.
(Upplysn: W-bolaget). Nämdödagen 26 juli
aktiviteter, utställningar och slöjd.

Upplysningar
och bokning av gruppvisningar 08/571 50214.
Hemsida: http://hotel.telemuseum.se/fsm
http://www.skargardsmuseet.org

Besök våra utställningar
i Stavnäs
och på Nämdö
2003

