ARKIVENS DAG
lördag 10 november 2012
Tema: Framtiden
Västerås stadsarkiv

Stadshuset, plan 5, ingång Fiskartorgsentrén
Kl. 11-15
Kl. 11.15, 12.15 och 14.15 Visningar av arkivdepån. Biljett hämtas i Fiskartorgsentrén lördag 10/11. Begränsat antal
platser.
Kl. 13 Föredrag med Rebecca Svensson, lokalhistoriker: ”Kyrkogårdens betydelse som bygdens minne. Kan man styra
minnet av sig själv?”
Utställningar
Nina Benner-Andersson, rösträttspionjär och fredskämpe. I år är det 100 år sedan hon som första kvinna tog plats i
Västerås stadsfullmäktige.
Framtidsvisioner – Hur har staden förändrats och vad tänkte man förr om dagens samhälle? Utställningar om
spårvagnar och bussar, om när elektriciteten kom till sta´n och hur stadsplanerarna tänkte sig stadens utveckling under
1900-talet.
Fotoutställning på temat ”Då och nu”. Se hur staden har förändrats genom nedslag i Stadsarkivets fotosamlingar.
Foton från Carl Hennings och Arvid Ridners fotosamlingar.
Kaffeservering

Västmanlands läns museum i samarbete med Badelunda hembygdsförening, Västerås
släktforskarklubb och Kulturföreningen Vi i Viksäng.
Hörsalen, Karlsgatan 2
Kl.12-16

Kl. 14.00 ”Bjurhovda – glimtar från skilda epoker”, Rolf Grahn visar bilder och berättar.
Västmanlands läns museum visar en skärmutställning med bilder ur arkivet på sånt som en gång i tiden var framtiden.
Badelunda hembygdsförening visar en skärmutställning med bilder som visar hur fattig och rik inredde sina hem i
Badelunda mellan 1900-1920.
Västerås släktforskarklubb visar en skärmutställning och bildspel. Det finns även datorer på plats där klubben visar hur
släktforskning går till och där man kan få hjälp att själv komma igång.
Kulturföreningen Vi i Viksäng presenterar ”Livet idag är framtidens historia”. Föreningen visar en skärmutställning,
bildspel och arbetet med den kommande boken om Viksäng. Föreningen tar under dagen gärna del av dina minnen och
bilder från livet på Viksäng.

Arkiv Västmanland i samarbete med Västerås stadsbibliotek
Hörsalen, Västerås stadsbibliotek
Kl.11-15

Kl 11.30 ”Att vara engagerad. Ungdomars föreningsengagemang i nuet och i framtiden” Föredrag med Hans Almgren,
lärare och författare.
kl 12.15 Moderata Ungdomsförbundet i Västmanland och SSU Västmanland kommer och diskuterar deras syn på bl a
ungdomars politiska engagemang nu och i framtiden.
Utställare: DIS Bergslagen, Stiftsbiblioteket, Västerås Stadsbibliotek, Arkiv Västmanland

För mer information besök www.arkiv.u.se

