
Nyhetsbrev från Föreningen Söderhamns museum höst/vinter 2021 

Redan nu på fredag, den 22 oktober klockan 17.00, är du och alla andra medlemmar inbjudna till 

releasefirande på Söderhamns museum. 

Vi vill fira att 3D-filmerna, som ska göra museets samlingar tillgängliga även för den som inte kan ta 

sig runt i museet, nu är färdiga att visas på nyinköpt dator. Filmerna visar museets samlingar våning 

för våning och man kan zooma in på utvalda detaljer. Dessutom berättar förre ordföranden Elisabet 

Breig Åsberg inspirerande om Söderhamn under tre sekel, från gevärsfaktoriets 1600-tal till 1800-

talets expanderande stadskärna. Filmerna är gjorda i samarbete med Söderhamns kommun av Sjödin 

Media AB. Firandet startar med mingelparty innan vi kollar in 3D-filmerna. 

Boka in dig senast 19 oktober på mejl stadsvandring@foreningensm.se 

Museet kommer även att vara öppet lördag 23.10 och söndag 24.10 mellan 12.00 och 15.00. 

Höstens berättarkvällar blev mycket uppskattade och välbesökta. Pandemin satte gräns till 25 

besökare per kväll i museet. Utom första kvällen 15.9 då Helge Ljungström berättade om flygstadens 

historia på Flygmuseet och fler fick plats. De tre följande hölls på museet. Berith Landén berättade 

om stadens industrihistoria och sin egen, Annagreta Rydbäck och Christina Hedquist lyfte fram en 

handfull kvinnor ur stadens historia och Per-Olov Nordin avslutade de planerade berättarkvällarna 

den 6 oktober med Åsbackas historia.  

Nu finns möjlighet att boka in sig på två nyinsatta berättarkvällar på samma mejladress som ovan. 

Den 10 november klockan 18.00 då avdelningschef Ingela Broström på Länsmuseet Gävleborg 

berättar om mat förr i tiden. Och den 17 november klockan 18.00 när det blir repris om kvinnor ur 

Söderhamns historia. 

Föreningens ordförande under många år Elisabet Breig Åsberg avtackades den andra oktober för sitt 

långa och hängivna arbete. Då tackades även de avgående styrelsemedlemmarna Barbro Lundh och 

Carina Sjöblom. 

Sommarens stadsvandringar har även i år lockat många besökare, totalt ett 80-tal. Guidegruppen 

har gjort ett utmärkt arbete.  

Korta videopresentationer kring historiska byggnader och miljöer i Söderhamn finns att se på 

hemsidan https://www.foreningensoderhamnsmuseum.se/stadsvandringsserie.html 

Under sommaren var museet öppet fem dagar i veckan 12 juni till 15 augusti och några helger 

därefter. Då visades 400-årsjubileumsutställningen Stadens röster. På borrgården kunde man se 

utställningen 1721 – De ryska bränderna. Antalet besökare under sommaren var cirka sex hundra 

personer. 

Intresset för Söderhamns museum ökar ständigt och vi har fått många nya medlemmar. 

Medlemsavgiften är 150 kronor per familj och år. Den betalas till bankgiro 5583-0749. Obs att 

plusgirot utgått. 

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

Och vi behöver många som kan hjälpa till att vakta vid olika tillfällen. Kontakta Lars Almgren på 

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

Vi träffas på Söderhamns stadsmuseum /Styrelsen 

https://www.foreningensoderhamnsmuseum.se/stadsvandringsserie.html

