Transporter
MF Ulvön och Minerva från Köpmanholmen
070-247 24 70, 0660-22 38 55
Höga Kusten-båtarna från Ullånger,
0613-105 50
Båttaxi
High Coast Sea Norrfällsviken, 0613-200 00
Ulvö båttaxi U Ögren, 070-593 11 06
Ulvö båttaxi R Madsen, 070-592 44 92
Buss
Köpmanholmen
0771-10 01 10
Mat, logi, fika
Ulvö hotell, 0660-22 40 09

Utöka och fördjupa
din upplevelse
av Höga kustens pärla
– en plats där historia och kultur
möter natur och människor

Ulvö Rum & Konferens, 0660-22 40 76
Ulvöbyn, 070-309 28 84
Ulvö Lakeside Resort, 070-770 61 20

Hit sökte sig även en ung man från
Härnösand med författarambitioner –
Ludvig Nordström. Han kom skidandes
en aprildag 1905 med sin halsduk
virad om halsen och avreste i september
samma år. Här tjenade han som dräng
hos Erik och Sofia Bergner, lärde sig
skärkarlslivet och studerade allt som
rörde Ulvöarnas historia och fiskarlivets
villkor.
Hans vistelse förändrade både honom
och Ulvön.
Kom och besök Lubbes drängrum på
bodskullen! Se filmen om hans återbesök
med båten Nuka Hiva år 1938.

Ulvö stugby, 072-905 71 04
Allmän turistservice
Ulvö handelsbod, 0660-22 40 14

Ulvö kapellag
http://www.ulvokapellag.com/
info@ulvokapellag.com
Ulvö museum
Information och beställningar
070-860 22 40
info@ulvokapellag.com

Välkommen!

För drygt 10 000 år sedan reste
sig Ulvöarna successivt ur havet och
lämnade mellan sig ett sund - en plats av
ovanlig skönhet, en idealisk miljö för de
fjärrfiskare som långt senare skulle siktas
vid horisonten. Sundet mellan norra och
södra Ulvön var tillräckligt djupt för att
man skulle kunna gå in med båtar och
låg väl skyddat för vindar och vågor.
Och havet sjöd av strömming.
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LUBBE NORDSTRÖM

NATUREN

STRÖMMINGSFISKET

SALTERIER OCH
ANDRA NÄRINGAR

SAMHÄLLET
ULVÖHAMN

Här i Ulvöhamn byggdes Norrlands
största fiskeläge. Etableringen skedde
gradvis under senmedeltid men
forcerades efter 1557 när Gustav
Vasa gav Gävle-fiskarna ensamrätt på
fjärrfisket längs norrlandskusten.
Vi berättar om fiskets metoder och
redskapen, om fiskeplatserna, om
olika slags fiske och om fiskens
omhändertagande.

Fiskesamhället Ulvöhamn växte fram
i en äldre bondemiljö men det var
fiskerinäringen som växte och satte prägel
på samhället. Ulvöhamn blev efter 1890
ett surströmmingens Mecka.
I museet beskrivs Ulvöhamns salterier och
deras ägare i ord och bild och vi berättar
om saltningsproceduren.

Från senare delen av 1800-talet växte
antalet boende på Ulvön stadigt. År
1910 bodde 340 personer på ön. Nu
var Ulvöhamn inte längre ett fiskeläge
för säsongsfiskare utan ett rikt samhälle
med skola och sjukvård, post och telefon,
ett levande kyrkoliv, ett mångsidigt
föreningsliv.
I museet får du en bred inblick i samhället
Ulvöhamn. Fokus i vår skildring är år
1905, när hamnen sjöd av liv.

När samhället utvecklades kunde en
och annan även lämna fisket och t ex
arbeta med turism, ta anställning vid
Ulvö lotsplats eller bli gruvarbetare. I
museet berättar vi bl a om båtbyggeriet,
lotsväsendet, gruvnäringen och turismen.

HAVETS DÖTTRAR
OCH SÖNER... OCH
DERAS BONINGAR
Ulvöhamn har fostrat många starka
och minnesvärda karaktärer. Många
har blivit till här, andra har rest hit för
att finna något och bli något. Kvinnor
och män. Kvinnorna som vanligt mer
undanskymda, männen som vanligt mer
tydligt framträdande.
Kom och träffa Olga, Oskar, Georg, Erik
och Sofia, Frille, Manfred, Jacke, Kalle,
Julle…

