Nyhetsbrev från Föreningen Söderhamns museum hösten 2020
Här kommer lite info om det som varit och vad som händer i föreningen under hösten. Det har varit
en annorlunda sommar. Ingenting blev som vi hade tänkt oss, men vi är ändå glada att vi kunde
genomföra våra planerade stadsvandringar. Intresset har varit stort bland kommunens invånare men
det kom också många turister. Vandringen på Faxeholmen var så efterfrågad så vi ordnade en extra
tur där i september. Vi arrangerade också en vandring i den söderhamnsfödda konstnären och
författaren Ulla Björnes fotspår med Lars Nylander och Lars Fuhre som ciceroner.
Sommarens utställning på museet, Stadens Röster, kunde genomföras som planerat men med
coronarestriktioner. Utställningen visar Söderhamns historia i ord och bild genom ögonblicksbilder ur
fyra ungdomars liv under fyra århundraden. Trots restriktionerna har närmare 500 personer besökt
utställningen. Kommunen anställde en museivärd, Mayasa El-Mahamadi, under tiden 14 juni-16
augusti, så museet var öppet onsdag-söndag kl.12.00-17.00 under den perioden. Till sin hjälp hade
Mayasa tre feriearbetande ungdomar i varsin treveckorsperiod.
Vi är extra glada för att museet äntligen har fått den utvändiga upprustning som vi så länge har
önskat och påtalat. Det gamla borrhuset från 1748 lyser som en sol och pryder verkligen upp hela
kvarteret igen.
Föreningen hade ett samarbete med Musica Viva under deras musikfestival Mellan skogar berg och
dalar. Några av stadsguiderna har berättat om Söderhamns historia vid några av konserterna som
anordnades under festivalen. Det var ett trevligt samarbete som säkert kommer att fortsätta på
något sätt.
Vi i styrelsen hade planerat för många roliga aktiviteter under hösten nu när staden fyller 400 år.
Men så kom Corona och satte stopp för det mesta. Vi beslutade att skjuta upp Sagan om Söderhamn,
den dramatiserade stadsvandringen som skulle ha spelats upp i samband med det stora kalaset
första helgen i september. Vi planerar i stället att framföra Sagan i samband med skolavslutningen
nästa år. Berättarstunderna på museet blir heller inte av, men två av de planerade föreläsningarna
med Lars Nylander på Söderhamns teater kommer att genomföras på ett coronasäkert sätt. Info om
det kommer att finnas på hemsidan www.foreningensm.se och på Facebooksidan som heter
Föreningen Söderhamns museum.
Under september och oktober kommer kommunens elever i årskurs 6 att bli guidade i utställningen
Stadens Röster på museet av museipedagog Lars Berglund från Hälsinglands museum. I samband
med detta ska Föreningens stadsguider turas om att ta med klasserna på en stadsvandring.
Den 7/9 firar vi stadens 400-årsjubileum med trumpetfanfar och flagghissning på borrgården utanför
museet kl.09.00
Sedan är museet öppet kl,12.00-17.00 så passa på att se utställningen Stadens Röster om ni inte
redan har sett den.
Det var allt för nu. Ta hand om er
Hälsningar styrelsen

