
 

Program 
Eriksbergs Kulturhamnsfestival     

24-25 september 2022 

  
Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn arrangerar i samarbete med 

Maritimt i Väst 
Föreningen Västkustskutorna 

Göteborg & Co 
Klippans Bruksbåtsförening 

Sällskapet Ångbåten 
Göteborgs- och Lundby Hembygdsförbund 

Feskar Brittas Kro 
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Festivalen har öppet: 
Lördagen 24 september kl. 11.00 – 17.00                                          
Söndagen 25 september kl. 11.00 – 15.00 
 

Välkommen Ombord 

Ett antal fartyg har öppet skepp. Besökare är välkomna ombord och kan  
få lite mer ingående information om fartygen och deras verksamhet.  
 

Pir 4 – i vattnet 

Prova på att ro ”10-huggare”                                                             
Traditionell roddbåt med plats för 10 personer ombord. 
 

Pir 4 på land 

Repslagarmuseet från Älvängen är på plats och visar reptillverkning och  
lär ut knopar. Övriga aktörer vid Pir 4 är bl.a. Föreningen Varvshistoriska 
i Göteborg samt Claessons Trätjära. 
 

Mellan Pir 4 och Kvarnpiren   

Följ med på en tur i Göteborgs Hamn ombord på skonaren Mathilda.    
Om vindarna bär så sätter vi segel. 
 

Dockepiren 

Färjan 4 kör guidad tur. Avgång kl. 13.00, lördag och söndag. 
 

Feskar Brittas Kro, Kvarnpiren 

- Livemusik utomhus. Diverse artister underhåller                            
kl. 14.00 – 18.00 

- Föredrag om deltagande fartyg och dess historia samt andra  
deltagande aktörer löpande under dagen. 

- Ombord på fiskebåten Svanen, intill restaurangen, arrangeras  
provsmakning av ostron för de hugade samt fiskdamm för barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sjöräddningssällskapet (SSRS) 

SSRS deltar under lördagen med en uppvisning i hamnen samt med        
en Rescue Runner som finns placerad vid Barchmanns plats. 
 

Barchmanns plats (mittemot Feskar Brittas Kro) 

Barchmanns plats är en central punkt under festivalen. Här finns  
evenemangstältet där ni får information om aktiviteter.   

Här finns också tält med övriga aktörer som medverkar. Exempelvis:  

- Västkustens Träbåtsförening (lottar ut en eka)   

- Göteborgs- och Lundby Hembygdsförbund 

- Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn 

- Göteborgsregionens Släktforskare 

- Föreningen Västkustskutorna   

- Sveriges Segelfartygsförening 

- Föreningen Remfabriken (medverkar med en lastbil från 1937) 

- Isolda Ekonomisk Förening 

- Maritimt i Väst 

- Sällskapet Ångbåten 

 

 

Information om tider, föredrag och biljetter                                            
finner ni vid evenemangstältet                                                                           

 

För information se även föreningens hemsida:   
https://eriksbergskulturbatshamn.se/ 

 

 

 

Håll utkik efter våra programvärdar. De finns utspridda i området under  
festivalen. Deras uppgift är att informera besökare samt dela ut program. 
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