Stadsarkivets program våren 2018
7 mars kl. 18.00

Kvarteret Igor – Från medeltid till 2000-tal
En berättelse om livet i ett stadskvarter.
Arkivarier Annika Olsson och Johan Andersson
Plats: Västerås stadsbibliotek, fackavdelningen

19 april kl. 19.00

Värdshuset Klippans historia – Mat, dryck och
underhållning i mer än 200 år
Klippan, en tidigare samlingspunkt för nöjeslystna
västeråsare, som nu är rivningshotad. Här har det
serverats starka drycker, ätits middagar och spelats
musik sedan 1700-talet. Arkivarie Johan Andersson
100 år med fotograf Emil Wijgård
Emil Wijgård öppnade ateljé i Västerås under krigets
sista år 1918. Men vem var han, och vad säger hans
fotografier om hans samtids västeråsare?
Arkivarie Henrik Sundholm.
Plats: Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén

24 maj kl. 19.00

Kallbadhusen – tre som försvann
Något om badkultur och badande västeråsare under
två sekler. Stadsarkivarie Ulrika Gustafsson.
Varmbadhuset – en plats för medikamentösa bad
Om billighetsbad, kolsyrebad och elektriskt ljusbad
samt lite till. Arkivarie Camilla Hjelm.
Västerås 70-tal i bilder
Händelser, nöjen, stadsdelar och tidstypiska
företeelser från 70-talets Västerås.
Arkivarie Annika Olsson.
Plats: Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén

7 juni kl. 18.00

Lär känna vår historia!
Var med på visning av stadsarkivets samlingar.
Biljetter hämtas i Fiskartorgsentrén, stadshuset under
veckorna 22 och 23 . OBS! Begränsat antal platser.
Samling kl. 17.50 i Fiskartorgsentrén.

Stadsarkivets program hösten 2018
20 september
kl. 19.00

Har du varit på kollo?
Sommarkollo väcker minnen om varma sommardagar, myggbett och skrubbsår… Kom och berätta
om dina minnen från Söderbärke, Mårdshyttan
och Frösåker.
Arkivarie Camilla Hjelm inleder kvällen med att
berätta om skollovskolonierna och visa bilder. Sedan
vill vi höra era berättelser och minnen!
Plats: Stadshuset, ingång Fiskatorgsentrén
Tid:
kl. 19.00 – 20.30.
OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs.
Vi bjuder på kaffe och bulle. Ange eventuell allergi.
Anmälan till camilla.hjelm@vasteras.se eller på
telefon 021-39 19 90 senast 14 september.

10 november

Arkivens Dag – Årets tema: Fest och glädje
Ett årligt återkommande arrangemang över hela
Norden – alltid andra lördagen i november.
För mer information om tid och plats, se
Stadsarkivets webbsida eller den nationella
webbplatsen www.arkivensdag.nu. För information
om Arkivens Dag inom Västmanland, se även
www.arkivvastmanland.se.

Fri entré till samtliga arrangemang!
Ingen föranmälan (om ej annat anges)

Västerås stadsarkiv –
Pusselbitar till din historia!
Västerås stadsarkiv
021-39 19 93
stadsarkivet@vasteras.se
www.vasteras.se/stadsarkivet

