
Stadsvandringar  
och andra tips på kulturaktiviteter  
sommaren 2017

Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se

KULTUR & FRITID GÄVLE
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Välkommen till 
sommarens stads
vandringar och 
kultur aktiviteter!
Kom och upplev Gävle genom exempelvis musik, 
teater, utomhusbio och stadsvandringar.  Under 
 sommaren anordnas inte mindre än 16 vandringar 
som får dig att upptäcka nya platser och lyssna på 
fängslande  berättelser. De  flesta stads vandringarna 
är gratis, om inget annat anges.

Vi reserverar oss för eventuella 
programändringar.

Kontakta gärna mig om du 
vill fråga något om stads
vandringarna.

Marcus Olsson, Kultursamordnare, 
Kultur & fritid, Gävle kommun  
marcus.olsson@gavle.se, 026-17 97 85

www.gavle.se/stadsvandringar

Böna Fyr

Öppet 1 juli till 30 juli samt 
under Fyrens dag 20/8.  
Tisdag – söndag kl. 1116.  
Guide finns på plats i fyren.

Fyren är byggd år 1840 av 
 korsvirke och boningshuset  
av timmer. Tornets höjd över
havet är 19,9 meter. Inte
mindre än 73 trappsteg leder
upp till fyren från vilken man
har en underbar utsikt över
skärgården. Fyren var en gång
fotogendriven och lampan var
förstärkt med speglar.

Större grupper kan boka
visningar på 070-239 81 98
eller 026-991 98



Boulognerskogen

 
Nationaldagsfirande 6 juni kl 11.00-16.00
Nationaldagstalare: Landshövding Per Bill  
Konferencier: Mikael Hyvärinen
Familjeunderhållning med Zillah & Totte 
Nationaldagskonsert på Gävle Konserthus 13.30 & 15.00

Traditionellt midsommarfirande 23 juni med 
folkdanslaget Rillen 
12.00 spelmännen underhåller och allmänheten  
inbjuds till att hjälpa till att klä midsommarstången.
13.00 reses stången och Folkdanslaget Rillen har
dansuppvisning. Därefter blir det midsommardans 
lekar runt stången.

Utomhusbio vid scenen
Torsdag 20 juli 22.30 Sunes sommar  
Tisdag 25 juli 22.30 Hunt for the Wilderpeople 
Åldersgräns: 11 år (tillåten från 7 år i vuxet sällskap) 
Torsdag 27 juli 22.30  titel ej klar 
Tisdag 15 aug 21.30 titel ej klar 
Torsdag 17 aug 21.30 Lejonkungen (engelskt tal) 

Barnteater på scen 
Söndag 2 juli 16.00 Snövit  
Lördag 15 juli 16.00 Det Stora Äventyret 
Måndag 24 juli 16.00 Heja Dig

Jazz i Parken söndag 16 juli

Allsång på scen måndag 7, 14, 21 augusti 19.00

Sommarlovsaktivitet för barn i alla åldrar.
Kom och skapa, lek och ha roligt tillsammans med  
Adventure Gävle i sommar!
Plats: Utanför Caféet i boulognerskogen.
Tid: 12.00–18.00 varje tisdag, onsdag och torsdag
7 juli – 3 augusti. Inställt vid dåligt väder.

Lustspel på scen 19.00
Lördag 29 juli, söndag 30 juli, onsdag 2 augusti, torsdag 
3 augusti, fredag 4 augusti, söndag 6 augusti, onsdag 9 
augusti, torsdag 10 augusti,fredag 11 augusti, lördag 12 
augusti, söndag 13 augusti.

För frågor om barnteatern, allsången eller Lustspelet, 
kontakta Café Solsidan på 02610 59 90

Blåsmusik i Regementsparken

 
Torsdag 18 maj 19.00 Gävle Kulturskolas blås och 
jazz orkestrar
Tisdag 23 maj 19.00 Falu blåsorkester
Torsdag 1 juni 19.00  Skutskärs Musikkår
Torsdag 8 juni 19.00  Valbo & Sandvik musikkårer
Lördag 10 juni 15.00  Järfälla Musikkår 
Torsdag 15 juni 19.00  Uppsala blåsarsymfoniker 
Tisdag 27 juni 13.30 Guttemusikens veteranmusikkorps 
Lillehammer
Torsdag 29 juni 19.00 Norrsundets Brukssextett
Torsdag 10 augusti 19.00  Sigtuna Messingsextett
Torsdag 17 augusti 19.00  Oktetten Ehnstdts eftr. 
 Stockholm
Torsdag 24 augusti 19.00  Gävle Big Band
Lördag26 augusti 15.00  Degerfors Musikkår
Torsdag 31 augusti 19.00  Hemvärnets Musikkår, Gävle

Sommarkonserter i Böna kapell 
 Söndag 2 juli 16.00 och 19.00 ”Från Schubert till 
Klezmer” Staffan Mårtensson, soloklarinettist, klassiska 
 variationer, Schubertsånger, jazzmelodier och Klezmer, 
solo och duo med Per Skareng, gitarr. Inledning av den 
lovande violinisten Elsa Petterson och Leif Olsson, gitarr.

Söndag 9 juli 16.00 och 19.00 ”I will give my love 
an apple” Lutsånger från renässansen av John 
Dowland, engelska folkvisor mästerligt arrangerade 
av  Benjamin Britten och hans unika sångcykel ”Songs 
from the  Chinese”. Tenoren Michael Axelsson och Per 
Skareng, gitarr.

Söndag 16 juli 16.00 och 19.00 ”Musikafton i 
 konstnärens trädgård” Musik och lyrik från  Frankrike 
och Spanien, inspirerat av Monets  berömda tavla, med 
skådespelerskan Malin  Arvidsson,  violinisten Anders 
Lagerkvist och Per Skareng.

Söndag 23 juli 16.00 och 19.00  ”Carl Michael  Bellman” 
Tobias Carron, flöjt, Per Skareng, gitarr, botaniserar 
bland Ulf G. Åhslunds arrangemang med  variationer 
över Carl Michael Bellmans epistlar och sånger.

Sommar  konserter 
i Musik paviljongen 
i Esplanaden
Lördag 3 juni 12.00 Från 
visa till Cabaret – Camil
la Lenström och Stellan 
Alneberg med  gäster. En 
 musikalisk blandning

Måndag 5 juni 18.00 
Gavlekören  folk visor m.m

Torsdag 8 juni 18.00 W6 
Kören  Bellman och serenader

Lördag 10 juni 12.00 Sommarlätta toner – Camilla 
Lenström, Stellan Alneberg och barn ensemble

Lördag 17 juni 12.00 Kryddans jazzband  svängig 
och medryckande gladjazz

Lördag 1 juli 12.00 Sivert Schönning  dragspel och sång

Onsdag 5 juli 18.00 Systrarna Gävleborg  några av 
länets nyaste stjärnskott spelar egenskriven musik

Lördag 8 juli 12.00 Sivert Schönning  dragspel och sång

Onsdag 12 juli 18.00 Systrarna Gävleborg  några av 
länets nyaste stjärnskott spelar egenskriven musik

Lördag 15 juli 12.00 Sivert Schönning  dragspel och sång

Lördag 22 juli 12.00 Sivert Schönning  dragspel och sång

Onsdag 26 juli 18.00 Systrarna Gävleborg  några av 
länets nyaste stjärnskott spelar egenskriven musik

Lördag 29 juli 12.00 Gefle Kammartrio   Irene 
 Silverstone, violin. NilsErik Blomme, cello. Stellan Alne
berg, piano bjuder på underhållningsmusik. Från tango 
till smäktande Wienermusik och svenska sommartoner

Tisdag 22 aug 18.00 Gavlekören  folkvisor m.m

Onsdag 23 aug 18.00 W6 Kören  Bellman och serenader

Ta gärna med egen stol eller en filt att sitta på!

Musik- och  
kulturaktiviteter
Sommarscen på Joe Hill-Gården torsdagar 18.30,  
29 juni  27 juli.
Johnny Mattsson-gården öppet hus onsdagar och 
lördagar 13.0015.00, 10 juni  12 augusti.
Stängt på midsommardagen!
Barnfestival på Gasklockorna 78 juli kl 11.0016.00
Bruksdag i Axmar 5 augusti kl 11.0015.00
Å-Draget 13 september



📅 Tisdag 30 maj & tisdag 15 augusti  
18.00
En Gävlerapsodi med förankring i 
havet, med Alderholmen i centrum
En saltstänkt vandring med havet i centrum som  belyser 
vad sjöfarten har betytt för Gävle. Vi berör händelser i 
hela Gävle men i huvudsak kring Alderholmen. Vi lotsas 
genom  århundraden av en viss herr Philibert Humbla 
och en skara skeppsråttor. Det finns ingen som har haft 
sådan insyn i skeendena som de sistnämnda. De lämnar, 
på gott och ont, inga skrifter efter sig. Det ger oss stora 
möjligheter att med egna ord tolka vad de har upplevt
Ciceroner: Arbetarteatern Pegasus 
Samling: Samling vid lokalen Kanalen, Nygatan 77 på 
Öster. Ta gärna med en filt eller liknande att sitta på!

📅 Torsdag 1 juni 18.30
Gävle Teater
Flera år av teaterdamm gömmer många minnen.
Denna kväll tittar vi på en del av dem tillsammans
med teaterns intendent Jonas Elverstig och med 
SvenErik Ekdahl vars vagga gungats och barndomsår 
framlekts i teaterns skrymslen och vrår.
(Obs! Begränsat antal biljetter! Finns att hämta på Gävle 
Turistcenter) 
Ciceroner: Jonas Elverstig, intendent på Gävle Teater 
och SvenErik Ekdahl, uppväxt på Gävle Teater
Samling: Utanför Gävle Teaters huvudentré

📅 Tisdag den 13 juni 18.00
Trädgårdsgång i Gamla Gefle - 
norrsvängen
Alla är de olika, innergårdarna i Gävles äldsta 
 stadsdel. Många är väldigt små. Och inte sällan är de 
helt osynliga från gatan. Titta in!
Ciceroner: Fredrika Nordahl Westin, uppvuxen i 
Gamla Gefle, och Barbro Sollbe, journalist. 
Samling: Johnny Mattssongården, Västra 
 Islandsgatan/Rettigsgatan, omedelbart sydväst om 
 Länsmuseets tomt.

📅 Torsdag 15 juni 17.00 
Limön – från fiskarö till semesterö
Följ med på en ca 3,5 km lång fotvandring på  Limön 
tillsammans med Ingemar Lenströmer som b.la be
rättar om Limö gamla fyr, kalkbrytningen, fiskeläget 
och minnesstenen. Hur och när började egentligen 
fritidsboendet på Limön? 
Båten avgår kl. 17.00 och kommer åter ca 21.00
Vi går i lugn takt på ön bland stenar, rötter och sand.
(Obs! Ett begränsat antal biljetter finns att köpa för 100 kr 
på Gävle Turistcenter, då ingår en liten fika i priset)
Ciceron: Ingemar Lenströmer.
Samling: S. Skeppsbron 23, där Limöbåten avgår.

📅 Måndag 19 juni 17.00 
Orarna - vandring bland strand   krypor 
och gamla bosättningar
Ön Orarna blev naturreservat 2016 och ligger bara 
9 km från centrala Gävle. Trots närheten till staden 
är området oexploaterat av bebyggelse och ovanligt 
artrikt med sällsynta växter och djur. Ön bär på en ca 
300årig historia om de bosättningar som funnits på 
ön. Gummistövlar eller kängor rekommenderas. Det 
blir ca 34 km vandring. Ta gärna med eget fika!     
(Obs! Begränsat antal biljetter, finns att köpa för 50 kr 
på Gävle Turistcenter. Det går inte att ansluta med eget 
fordon, turen innefattar buss samt båt)
Ciceroner: Peter Ståhl, Länsstyrelsen och Lena 
 Eriksson, Bomhus Hembygdsförening
Samling: Bussen avgår från Stadsbiblioteket kl. 17.00
Beräknas vara tillbaka ca 21.00

📅 Måndag 5 juni 17.00
Cykeltur på Norrlandet
Vi ses vid Islandsbrons nordöstra sida, varefter vi 
trampar vidare ut på Alderholmen/Gävlestrand ut 
mot Hucken, Nyhamn, Galvan, Skansbron, Lervik, 
Gävle hamns yttre område, Villa Sjötorp fram till slut
målet som är Engeltofta. För återfärden till stan kan 
du cykla själv när det passar dig, eller så kan du följa 
med på en gemensam tur tillbaka också, återfärden 
sker då via Golfbanan, Strömsbro, Näringen, Öster 
till slutmålet Islandsbron. Vi kommer att stanna på 
några platser som är intressanta och berätta mer.

Viktigt! Tänk på att cykeln är i god trim samt att du 
använder hjälm. Cykelturen beräknas ta ca 2,5 timme.
Ta gärna med eget fika!     
Ciceron: SvenErik Ekdahl 
Samling: vid Islandsbrons nordöstra sida 

📅 Onsdag 7 
juni 17.00
Gävles 
 offentliga 
avrättnings-
platser 
Fram till 1876 hade 
vi offentliga avrättningar i Sverige, i syfte att avskräcka 
andra från att begå brott. Den dödsdömde avrättades i 
den bygd brottet begåtts. Flera platser i Gävle  utpekas 
som avrättningsplatser eller galgbackar. Vi besöker 
några av platserna och fördjupar oss i en  mörkare sida av 
 Gävles historia. Vandringen är i två delar där du på egen 
hand tar dig till del två. 
17.00 Sveriges Fängelsemuseum, Hamiltongatan 3
18.00 Vi tar oss på egen hand till ingång 25 på Gävle 
sjukhus, där vandringen återupptas 18.30 
Ciceron: Desirée Kjellberg, intendent på Sveriges 
 Fängelsemuseum 
Samling: Slottshäktet, Sveriges Fängelsemuseum, 
Hamiltongatan 3 

Stadsvandringar 



📅 Tisdag 20 juni 17.00
Tångberget
Följ med på en guidning i Tångbergets naturreservat, 
där bland annat brand, landhöjning och människan har 
format landskapet. Här finns hällmarkstallskog med 
gammeltallar, gravrösen, ängsmarker och sällsynta 
arter såsom större vattensalamander och reliktbock. 
Ciceron: Mirja Hagström
Samling: vid Tångbergets naturreservats sydvästra 
ingång (mitt emot Utvalnäs kapell).
Hur man tar sig dit: Buss nr 95 mot Harkskär, stig av 
vid hållplats Ångbåtsbryggan i Utvalnäs. Det går också 
bra att cykla hela vägen ut (ca 15 km).  
Med bil: Ta Bönavägen ut på Norrlandet, åk mot 
Utvalnäs. Reservatet ligger till vänster precis när 
man kommer till Utvalnäs, mitt emot kapellet. Några 
parkerings platser finns där samt vid IK Arko längre 
bort längs Utvalnäsvägen. 

📅 Tisdag 4 juli 18.00
Trädgårdsgång i Gamla Gefle  
- södersvängen
Här på krönet bodde de, SnusMaja, ångbåts
mördaren, pressfotografen och stadsarkitekten. Hus 
från 1700talet har följt med in i 2000talet. Vi kikar 
in på några gårdar.  
Ciceroner: Fredrika Nordahl Westin, uppvuxen i 
Gamla Gefle, och Barbro Sollbe, journalist. 
Samling: Vandrarhemmets gård, Södra Rådmansgatan 1

📅 Torsdag 3 augusti 17.00
Rådhuset och dess klockspel
Vi börjar med att lyssna till en klockspelskonsert av 
konsertorganist Gerald Martindale från Kanada. Han 
besöker denna dag Gävle under sin konsertturné i 
Europa. Efter konserten berättar musikdirektör Owe 
Rosén om Rådhuset och klockspelets historia.
Deltagarna får också möjlighet att se klockspelet 
högst upp i Rådhuset. 
Max. 8 personer kan guidas åt gången uppe i tornet. 
 Övriga väntar under tiden i Rådhusets foajé. 
Ciceroner: Owe Rosén och Gerald Martindale
Samling: Vid Rådhustorget

📅 Söndag 6 augusti 16.00, onsdag  
9 aug 17.00, söndag 13 aug 16.00
Dramatiserad familjevandring 
Dramatiserad Stadsvandring för barn i sällskap med 
vuxna. Kulturas teatergrupp tar er med på en  spännande 
historia genom Gävle. Följ med på en annorlunda stads
vandring, möt människor och lyssna till berättelser! 
Ciceroner: Kulturas teatergrupp
Samling: Gården på Kulturhuset i Gävle (Gamla fängelset)

📅 Söndag 20 augusti 15.00
Promenadkonsert längs 
 Kungsbäcksvägen 
Följ med på en promenad längs den vackra 
 Kungsbäcksvägen tillsammans med Gävle kammar
kör Concordia och Fredrika Nordahl Westin. Det blir 
en blandning av dåtid och nutid, sång och prat. 
Promenaden avslutas vid högskolans fina amfiteater, 
kanske med lite allsång?  
Ciceron: Fredrika Nordahl Westin 
Samling: Samling vid Konserthusets entré 

📅 Tisdag 22 augusti 18.00
Egnahemsområdet Orion   
En vandring genom idylliska Orion i  Bomhus. Här byggde 
Korsnäsbolaget, 1916–1925, totalt 94  egnahem, som 
såldes till bolagets arbetare och förmän. Strikta köpe
kontrakt upprättades, brott mot  reglerna gav 100 kr 
i skadestånd till bolaget.  Blomstrande trädgårdar gav 
välbehövliga skördar i  rådande krig stider. Hur levde 
egnahemsfamiljerna förr och hur ser Orion ut idag?   
Ciceron: Arne Hedling, Bomhus Hembygdsförening. 
Samling: : Lillhagsskolans parkering. Busshållplats 
Norelund på linje 1 från Gävle.

📅 Torsdag  24 augusti 18.00  
Busstation på Stortorget 
SvenErik Ekdahl berättar om ”den mest spännande 
platsen” som fanns i Gävle stad, när han var ung på 
femtiotalet. Här träffades man vare sig man skulle åka 
buss, handla på torget, gå på bio eller bara ses utan 
något särskilt att göra. ”En kanske skulle åka till parken, 
bara gå och ströga eller dra en fika.” Kända och okända 
– busstationen var Fönstret mot Världen för oss som 
var med då. Välkommen till en stunds nostalgi!
Ciceron: SvenErik Ekdahl 
Samling: Utanför restaurang Brända Bocken, Stortorget

📅 Tisdag 29 augusti 18.00
Spökvandring
Följ med journalisten, tecknaren och författaren Ulf 
Ivar Nilsson på en kuslig promenad i ett höstmörkt 
Gävle. Möt svarta damer och osaliga själar, slottsspöken 
och mördare, häxor och bödlar. Om du törs! 
Ciceron: Ulf Ivar Nilsson
Samling: Länsmuseets trappa

📅 Torsdag 6 juli och torsdag  
      17 augusti 18.00 
Almagrundet 
Almagrundet, ett av Sveriges sista och märkligaste 
fyrskepp, byggdes på det Brodinska varvet i Gävle 
1896. Skeppet finns nu åter i Gävle! Vi bjuds även på 
en historisk återblick om Gävles inre hamn.
Ciceron: Mats Wiberg
Samling: Vid Almagrundet, Gävle Strand


