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Ulla-Karin Skoghag tog initiativet till att rusta upp Fiskhuset och göra 
det till ett galleri. Arbetet påbörjades 2007 och en förstudie gjordes av 
Runar Ekman under 2007/2008. Resultatet blev att kommunen 
beslutade att genomföra renoveringen.

Galleri Fiskhuset öppnade den 16 maj 2009.

Här följer nu ett bildspel hur det var innan renoveringen började och 
hur resultatet har blivit.

Välkommen!











Vi förbereder inför 16 maj 2009Vi förbereder inför 16 maj 2009Vi förbereder inför 16 maj 2009Vi förbereder inför 16 maj 2009

• Konstnärer och konsthantverkare i Bryggeriområdet var våra första 
utställare

• Vi fick in alster från de flesta och vi fick ta in extra skärmar för att få 
med så mycket som möjligt





Startskottet gick 16 maj 2009 kl. 11.00

• Klockan 11.00 öppnades dörrarna

• Besökare vällde in – vi räknade till 800 personer och sedan kom det 
ännu flera…………..

• Lars D.O. Sjögren intervjuade på lastbryggan, bl a Ulla-Karin Skoghag

• Musikunderhållning med ”Limpan”

• Bryggeriområdet var fullt med glada människor i det vackra vårvädret

• Rollatorrally pågick samtidigt och några kom in i galleriet men vände 
raskt eftersom det var svårframkomligt 

















Ole Ole Ole Ole DreboldDreboldDreboldDrebold

Ole Drebold visade träsnitt och träskulptur











Annas mode

Anna Zander visade sin produktion











Sörmländska gåvor

Konsthantverkare från hela Sörmland visade

prov på förnämliga alster







Trångt vid diskbänken!

Kontoret med trinetten är ett trångt utrymme.

Diska går ju……………





Ta det lugnt!





Konstutflykt till Svärdsklova

Helena Stenström ställde ut och vi passade på att göra en konstutflykt 
till Svärdsklova och samtidigt ha konstföreläsning med start i Galleri 
Fiskhuset.

















Bengt Reinholtz

Vi hade den stora äran att få ha en retrospektiv utställning med 
målningar av Bengt Reinholtz. 











Ryska målare

Ryska målare är ofta mycket välutbildade. Våra utställare visade prov på 
utsökta akvarellmålningar.









Nordic Wildlife Art

En grupp naturmålare visade upp sina målningar i olja, akvarell och 
giclée. Motiven var hämtade från hav, skog och savann.









Elisabet Höglund

Journalisten, författaren och konstnären Elisabet Höglund visade sitt 
vackra naturmåleri. Hon berättade också efter vernissagen om sitt 
konstnärskap och om sitt innehållsrika liv.







Om Galleri Fiskhuset

• 42 258 besökare 16 maj 2009 t o m 27 april 2014

• 84 utställningar 16 maj 2009 t o m 7 maj 2014

• 56 226 besök på hemsidan 16 mars 2009 t o m 30 april 2014

• 9 ledamöter i styrelsen

• 10 volontärer hjälper oss med öppethållandet i helger


