
Nyhetsbrev från Föreningen Söderhamns museum hösten 2022

Höstens berättarkvällar har redan dragit igång och styrelsen träffades första dagen i september för 
att planera verksamheten resten av året.

Berättarkvällarna ser ut så här:

6 september var rubriken Från barkbåt till havsseglingar.

4 oktober handlar det om hembiträdet som författaren Katarina Widholm, Hudiksvall, skriver om i 
sina två senaste böcker, Räkna hjärtslag 2021 och Varma händer 2022. Hon växte upp i Söderhamn 
och har sagt att hon köpte sin första skrivmaskin för pengarna hon tjänade som sommarjobbare på 
Söderhamns museum. Eva Söderberg samtalar med författaren.

1 november står Faxeholm i fokus. Det är föreningens sekreterare Eva Widergren som berättar om 
vår egen medeltidsborg mitt i stan, som brändes ner 1434 och grävdes ut av arkeologen Mats 
Mogren på 1990-talet.

5 och 6 november är utställningslokalen på museet utlånad till konstnärsgruppen Paletten som deltar
i Konstföreningens arrangemang Konstrundan.

Julutställning ordnar föreningen naturligtvis även detta år under adventstiden. Detaljerna och exakta 
öppettider under adventshelgerna återstår för styrelsen att besluta.

Sagan om Söderhamn var utan tvekan sommarens höjdpunkt för Söderhamns museum. Lördagen 
den 20 augusti kunde så äntligen spelet som skrevs och planerades till stadens 400-årsjubileum 
genomföras. Totalt ett 40-tal aktörer, samt häst, höns och får, levandegjorde stadens historia i såväl 
tal som sång i sex olika scener på lika många platser runt Rådhuset.

Allt klaffade perfekt utom vädret. Under de tre föreställningarna, de flesta i hällregn, kom trots 
vädret 250 till 300 personer. En oförglömlig dag!

Söderhamns kommun svarade som vanligt för öppethållande och utställning under sommaren. I år 
var det två utställningar, fotografen Joakim Brolins porträttutställning Folk och familjevänliga 
utställningen Här kommer Maja med vänner.

Föreningens stadsguider höll välbesökta stadsvandringar under sommaren. Kolla några korta 
videopresentationer på https://www.foreningensoderhamnsmuseum.se/stadsvandringsserie.html

I slutet av juli upptäcktes ett malangrepp i museets förråd. Ett par styrelsemedlemmar gjorde en 
snabb utryckning till Länsmuseet, som direkt ställde sitt frysrum till förfogande. Malangreppet visade 
sig vara omfattande och Resurscentrum ryckte in och fraktade de angripna textilierna till och senare 
från frysrummet. Föreningen är verkligen tacksam för all hjälp.

Angreppet accentuerar ytterligare behovet av andra lokaler för museets cirka 6000 föremål.

Intresset för Söderhamns museum ökar ständigt och vi har fått många nya medlemmar. 
Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild och 175 kronor per familj och år. Den betalas till bankgiro 
5583-0749. Obs att plusgirot utgått. Fortsätt värva nya medlemmar!

Och vi behöver många som kan hjälpa till att exempelvis vakta när vi har öppet. Kontakta Lars 
Almgren på lars/at/foreningensm.se eller Mado Arbid 073-8316720 eller mado/at/foreningensm.se

Vi träffas på Söderhamns stadsmuseum /Styrelsen
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