Arkivens Dag infaller alltid den andra lördagen i november. I år firas dagen
den 8 november. I hela landet bjuder arkiven in till fullmatade program med
utställningar, visningar bakom kulisserna, föreläsningar och andra aktiviteter.
Ta med hela familjen till en spännande miljö där dåtid och nutid möts!

Välkommen till
Arkivens Dag 8 november 2014!

ARKIVENS DAG
Alltid 2:a lördagen i november

www.arkivensdag.nu

Årets tema är Orostider. Krig och kristider, flyktingar och farsoter, graviditeter och
liv på glid – arkiven berättar om människors farhågor och faktiska händelser.
Upptäck och utforska arkiven!
I Västerås är det på tre platser som man kan ta del av orostider från förr den 8 november:
Västerås stadsbibliotek (Biskopsgatan 2), Västerås stadshus (ingång vid Fiskartorget) och
Västmanlands läns m
 useum (Karlsgatan 2). Allt är gratis!
På stadsbiblioteket handlar mycket om krig – en uppskattad föreläsning om krigsfångar i Sverige u
 nder
stora nordiska kriget, en exklusiv visning av krigsbyten från 30-åriga kriget ur Stiftsbibliotekets samlingar,
ett fängslande föredrag om hur det var att komma till Sverige som finskt krigsbarn och ett spännande
föredrag om tysk arbetskraftsinvandring till Västerås efter andra världskriget. Det blir också utställningar
på temat ur Arkiv Västmanlands arkiv, Västmanlandssamlingen och Stiftsbibliotekets samlingar. Släkt
forskarföreningen DIS-Bergslagen finns också på plats för att guida nyfikna i släktforskning via dator.
Klockan 11–15. Arrangörer: Arkiv Västmanland och Västerås stadsbibliotek.
I stadshuset blir det föredrag om den stora protestdemonstrationen i Västerås 1917 där arbetarna krävde
mera mat och mera bröd! Det blir också ett föredrag om den blott 16-årige Gustaf Lewenhaupt från
Geddeholm som togs som krigsfånge i Norge vid slaget mot de dansknorska trupperna 1808. Under
tiden i fångenskap målade han bland annat akvareller. Originalen kan du se denna dag. Även arkiv
depån visas för allmänheten. Klockan 11–15. Arrangör: Västerås stadsarkiv.
På Västmanlands läns museum avspeglas temat Orostider i både krig och sjukdomar. Det blir utställningar om amerikanarna på F1 och ryssarna i Krampenlägret i Skinnskatteberg under andra världskriget.
Orostider i Badelunda skildras med en utställning och ett föredrag om koleran i Badelunda. Doktor
Fredrik Clareus var lasarettsläkare i Västerås 1859-1893. Kom och se hans sjukdomsteckningar. Missa
inte heller bildspelet ”Från vaggan till graven”, eller utställningen om Spanska sjukans framfart i v ärlden,
Sverige och regementet I18:s kaserner på Viksäng. Klockan 12–16. Arrangörer: Västmanlands läns
museum i samarbete med Landstingsarkivet, Badelunda hembygdsförening, Västerås släktforskarklubb
och Kulturföreningen Vi i Viksäng.
Se detaljerat program på nästa sida.
Arkivens Dag i Västerås arrangeras av:

alltid 2:a lördagen i november, alltid 2:a lördagen i nov

Program 8 november 2014 Tema: Orostider
Västerås stadsbibliotek,
Biskopsgatan 2,
hörsalen, kl 11–15

Stadshuset, foajén samt
fullmäktigesalen, ingång
vid Fiskartorget, kl 11–15

Västmanlands läns
museum, Karlsgatan 2,
hörsalen, kl 12–16

11.15 Håkan Henriksson:
”Ryssar, sachsare, danskar
och kosacker, k rigsfångar
i Sverige under stora
nordiska kriget”.
12.15 Helena A
 spernäs
visar krigsbyten från
30-åriga kriget ur Stifts
bibliotekets samlingar.
12.45 ”Mina erfarenheter
som finskt krigsbarn” med
Sam Halonen-Norlin.
13.45 Gunilla Zimmermann om tysk arbetskraftsinvandring efter
andra världskriget.
11–15 DIS-Bergslagen
ger tips om släktforskning.
Utställningar från
Arkiv Västmanland,
Västmanlandssamlingen
och Stiftsbiblioteket.
Café Biblan är öppet.
Arr: Arkiv Västmanland,
Västerås stadsbibliotek

11.15, 12.15, 13.15 och
14.15 Visningar av arkivdepån. Biljett till visningarna hämtas i Fiskartorgsentrén lördag 8/11.
Begränsat antal platser!
11.30 Anders Lif berättar
med bilder om oron
i Västerås 1917.
13.00 Föredrag med Bård
Frydenlund om ”Fången
på Bogstad – herrgårdsliv
vid 1800-talets början
och vägen mot Norges
första grundlag”.
11–15 Filmvisning:
”Metallverken 1918”
– filmen visas löpande
och är 17 minuter lång.
Västerås stadsarkiv visar
utställningar på föredragshållarnas tema.
Kaffeservering.
Arr: Västerås stadsarkiv

14.30 ”Koleran i Bade
lunda”, Bengt Wallén
visar bilder och berättar.
Utställningar: * Amerikanarna på F1 och ryssarna
i Krampenlägret i Skinnskatteberg * Sjukdomsteckningar av Dr. Clareus,
lasarettsläkare i Västerås
1859–1893 * Orostider
i Badelunda * Spanska
sjukans framfart i världen,
Sverige och I18:s kaserner på Viksäng. Bildspel
”Från vaggan till graven”,
släktsök och texttydning.
Karlsgatan Kafé är öppet.
Arr: Västmanlands läns
museum i samarbete
med Landstingsarkivet,
Badelunda hembygds
förening, Västerås släkt
forskarklubb och Kultur
föreningen Vi i Viksäng.
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