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Nyhetsbrev från Föreningen Söderhamns museum våren 2022 

VIND I SEGLEN I VÅR 

Kommande helg, 26 mars klockan 13.00, öppnar vår nya utställning med marint tema ur museets 
samlingar. Vi har plockat fram dyrgriparna både av tavlor, modeller och fartygsritningar. Vi kan lova 
att den utställningen verkligen har vind i seglen.  

Vad sägs om en dramatisk skildring av när ”Blenda af Söderhamn” höll på att gå under i en storm vid 
Azorerna 1882, originalakvareller av den välkända marinmålaren Francis Roux i Marseille av 
Söderhamnsskeppet ”Gustafa” från Söderhamn och en ritning från 1783 av självaste Wilhelm af 
Chapman. Dessutom magnifika modeller från skepps- och båtbyggare i sjöfartsstaden Söderhamn. 

Utställningen har öppet 26–27 mars klockan 13.00-16.00 och samma tider 9-10 april och 23-24 april. 

Välkomna! 

Lördag 14 maj är en dag att pricka in i almanackan för Föreningen Söderhamns museums 

medlemmar i alla åldrar. Då blir det medlemsdag med pedagog Rickard Schill från Länsmuseet i 

Gävle. Vi har beställt bra väder för han räknar med att hålla till ute på borrgården med sin temadag 

om jakt och mat ur ett historiskt perspektiv. 

Under maj drar också repetitionerna av det historiska skådespelet ”Sagan om Söderhamn” igång. 

Den var tänkt att visas på 400-årsjubileet 2020, men nu blir det äntligen av den 4 juni. Håll utkik efter 

mer information! 

I sommar återkommer de intressanta stadsvandringarna med museiföreningens egna guider.  

Och det ser ut att bli inte bara en utan två sommarutställningar, i Söderhamns kommuns regi. 

Föreningens årsmöte hölls den 9 mars. Nya namn i styrelsen är Kent Höijer och Anders Larsson, 

suppleant, medan Leif Lentelius avtackades. Övriga sitter kvar och ordföranden Madline Mado Arbid 

fortsätter att leda styrelsearbetet. 

Styrelsen behöver också vind i seglen för att klara hem nästa stora uppgift. Arkivet har utdömts av 

miljöskäl och vi letar tillsammans med kommunen en ny lokal som kan bevara de cirka 5000 

föremålen i så gott skick som möjligt.  

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften höjs till 175 kronor för familj men förblir oförändrad 150 

kronor för enskild medlem. Detta för att lättare kunna redovisa antalet medlemmar. Betala till 

bankgiro 5583-0749. Obs att plusgirot utgått. Glöm inte att skriva ditt namn. 

Du som medlem kan fortsätta att värva nya medlemmar till föreningen Söderhamns museum.  

Och vi behöver många som kan hjälpa till att exempelvis vakta på utställningar. Kontakta Lars 

Almgren på lars@foreningensm.se eller Mado Arbid 073-8316720 eller mado@foreningensm.se 

Glöm inte kolla hemsidan https://www.foreningensoderhamnsmuseum.se 

 

Vi träffas på Söderhamns stadsmuseum /Styrelsen 


