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Historiedagar hos Stadsarkivet!
Varje år - andra lördagen i november - infaller det
nationella arrangemanget Arkivens Dag. I år är
temat ”Välkommen hem!”.
Stadsarkivet firar detta genom att i år erbjuda två
veckor fyllda med intressant historia!
Bland djäknar, fosterbarn och tornväktare – Att släktforska
i Västerås stadsarkiv
Släktforskning är inte bara kyrkoböcker. Hos Stadsarkivet kan du
upptäcka nya spännande källor, som berättar om dina förfäders
liv. Hur hittar jag uppgifter om en ”okänd fader” eller barn som
placerats i fosterhem? Var gick mina släktingar i skolan och vilka
betyg fick de? Hur såg huset ut i Västerås där de bodde, finns det
några fotografier eller ritningar? Arkivarie Johan Andersson ger
sina bästa tips på vad du som släktforskare kan hitta hos
Stadsarkivet.

När slottet var häkte. Polis, pass och så kallat lösdriveri i
Västerås på 1830-talet.
Under 1830-talet intogs över tusen människor – kvinnor, män och
barn - i länshäktet i Västerås slott anklagade för tiggeri, för att de
inte hade giltiga papper eller för att de helt enkelt saknade tjänst.
En stor del av alla dessa hade gripits i Västerås. Vilka var alla dessa
människor? Hur gick det till när de greps? Hur var det att sitta i
häktet i slottet? Varifrån kom de gripna och vad hände med dem?
Theresa Johnsson, filosofie doktor i historia, skildrar deras
levnadsöden.

Erik Hahr - stadsbyggaren
Arkitekt – sedermera stadsarkitekt – och stadsplanerare i Västerås
från slutet av 1800-talet och verksam fram till början av 1940talet. Erik Hahr är skaparen av kända byggnadsverk som t ex
Herrgärdsskolan, Västerås Teater, Aseas Mimerverkstad och det
äldre vattentornet på Djäkneberget. Lantmätaren Jan-Åke
Alkeblad och författaren Anders Lif skildrar Erik Hahrs betydelse
för stadsbebyggelsen i Västerås.

Västerås stadsarkiv
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Samtliga föredrag är i Stadshuset,
kommunfullmäktigesalen.
Ingång Fiskartorgsentrén.
Onsdag 2 november, kl. 19.00
Bland djäknar, fosterbarn och
tornväktare – Att släktforska i Västerås
stadsarkiv
Föredrag med Johan Andersson
Onsdag 9 november, kl. 19.00
När slottet var häkte. Polis, pass och så
kallat lösdriveri i Västerås på 1830-talet.
Föredrag med Theresa Johnsson
Lördagen den 12 november
Arkivens Dag, kl. 11.00 – 15.00
Kl. 12.00 - 12.45
Vem var Erik Hahr?
- Hans liv, familj och yrkesliv
Föredrag med Jan-Åke Alkeblad
Kl. 13.00 - 13.45
Erik Hahrs Västerås
- Stadsbyggaren och arkitekten
Föredrag med Anders Lif
Utställningar i fullmäktigefoajén på
temat ”Hemma hos” – vi visar
interiörbilder från olika hem utifrån olika
decennier. Kaffeservering.
Filmvisning i Röda rummet, visningar av
arkivmagasinen – biljetter till visningarna
hämtas lördag 12/11 i Fiskartorgsentrén.
Se även www.vasteras.se/stadsarkivet
för mer information.

Välkommen!
Fri entré. Ingen föranmälan.

