
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivens dag 9 november 
Länsprogram Sörmland 2019 

OXELÖSUND 
 

Arrangör Lotsarkivet/Oxelösunds hembygdsförening 

Besöksadress Gamla Oxelösundsvägen 23. Åk mot Gamla 
Oxelösund i rondellen. 

Öppettider 10.00 – 14.00 

Program Tema ”Gömt eller glömt” 
Hembygdsföreningens lotscirkel presenterade 1996 
en utställning i text och bild om lotsning i Söder-
manlands södra skärgård. Nu återskapar och ut-
vecklar Skärgårdsgruppen utställningen med ledning 
av det grundmaterial som finns kvar och med det käll-
material som nu finns i Lotsarkivet.  
Har du gömda och glömda föremål, bilder, berättelser, 
ljudinspelningar eller filmer med anknytning till lots-
ning, skärgårds och sjöfart vill hembygdsföreningen 
låna in dem till en utställning på Lotsarkivet. 

Kontaktperson Karl-Erik Henrikson, info@lotsarkivet.se  

 
……………………………. 
 

Arrangör Oxelösunds kommunarkiv och Oxelösunds-
arkivet  

Besöksadress Koordinaten, Järntorget 7 

Öppettider 10.00 – 14.00 

Program Utställning på temat ”Gömt eller glömt”. 
Möjlighet finns att titta på bilder från Oxelösund 
i äldre tider liksom att utforska foton i Oxelö-
sundsarkivets bilddatabas. Tipspromenad för 
vuxna och barn. Möjlighet att fika i Koordi-
natens café. 

Kontaktperson Pia Rodén, pia.roden@oxelosund.se 

 
 

GNESTA 
 

Arrangör Arkiv Sörmland och Gnesta kommunarkiv  

Besöksadress Gnesta bibliotek, Marieströmsgatan 3 

Öppettider 10.00 – 14.00 

Program Utställning med lokala arkivglimtar. Möjlighet 
att ställa frågor om arkivvård. 

Kontaktperson Helena Karlsson, helena@arkivsormland.se 

 
  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATRINEHOLM 
 

Arrangör Katrineholms kommunarkiv 

Besöksadress Trädgårdsgatan 1 (AVA-huset) 

Öppettider 10.00 – 13.00 

Program Öppet hus där personalen visar en del av arkiv-
magasinen och utställningen "Glimtar ur Nostalgi" med 
valda delar ur den populära artikelserien i 
Katrineholms-Kuriren. Det bjuds på fika och godis. 

Kontaktperson Roland Blomkvist, roland.blomkvist@katrineholm.se  

……………………… 
 

Arrangör Katrineholms arbetararkiv 

Besöksadress Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27 

Öppettider 10.00 – 14.00 

Program Tema ”Gömt och glömt” 
Utställning med glömda historier om kampen för demo-
krati, rättvisa, jämställdhet och ett bättre liv under det 
senaste seklet. Katrineholms S-kvinnors 100-års-
jubileum uppmärksammas också. 

Kontaktperson Jennie Fornedal, arbetararkivet@outlook.com 

 

STRÄNGNÄS 
 

Arrangör Åkers hembygdsförening 

Besöksadress Bruksarkivet. Gamla masugnen längs bruksallén vid 
bruket i Åkers Styckebruk. Kör genom hela samhället 
och över järnvägen tills du kommer fram till stycke-
bruket. Då har du masugnen till höger. 

Öppettider 12.00 – 15.00 

Program Tema ”Gömt, glömt eller bara udda” 
Att Styckebruket i Åker blev världsberömt för sina 
kanoner och idag är välkänt för gjutna valsar känner 
nog många till. Men mycket annat har genom åren pro-
ducerats vid bruket men som inte är så känt, ja i många 
fall helt glömt eller ansågs kanske så udda så det blev en 
gång och inte mer. Eller var det så konstigt att det helst 
skulle glömmas? Ingen vet svaret, men det är dessa pro-
dukter som Åkers hembygdsförening vill lyfta fram i 
höstens utställning genom att visa upp ritningar, beställ-
ningar, kontrakt och ibland produkten.  

Kontaktperson Pehr Bengtsson, tfn 070-589 53 04.  

VINGÅKER 
 

Arrangör V. Vingåkers hembygdsförening och Katrineholm-
Flen-Vingåkers släktforskarförening 

Besöksadress Takåsen, Skolgatan 13 (källarplanet) 

Öppettider 10.00 – 13.00 

Program Utställning om "Järnvägens historia mellan linjen 
Katrineholm-Högsjö" med bilder från stationer och 
banvaktarstugor efter linjen. Släktforskarföreningen på 
plats för att kunna ta fram personhistoria runt bilderna. 

Kontaktperson Lars Ohlsson, astrid.lars@telia.com och 
Marita Andersson, maritaw980@gmail.com 
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NYKÖPING 
 

Arrangör Sörmlands museum och Nyköpings stadsarkiv  

Besöksadress Sörmlands museum, Tolagsgatan 8 

Öppettider 10.00 – 15.00 

Program Tema ”Gömt eller glömt” 
Miniutställning på temat. Filmvisning. 
Arkivjakten – tipsfrågor för stora och små. 
Kl. 10.15 Visning i arkivmagasinen. 
Kl. 11.00 Visning i museets berättande magasin på 
temat "Gömt eller glömt". 
Kl. 12.00 Föredrag med antikvarie Gudrun Anselm: 
"Om Ebba, Aurore, Cecilia och Selma - några 
kvinnoöden i våra samlingar". 
Kl. 13.15 Visning i arkivmagasinen. 
Kl. 14.00 Visning i museets berättande magasin på 
temat "Gömt eller glömt" 
Kl. 14.15 Visning i arkivmagasinen. 

Kontaktperson Agneta Höglander, 
agneta.hoglander@regionsormland.se 

…………………… 
 

Arrangör Bergshammars hembygdsförening  

Besöksadress Gamla prästgården invid Bergshammars för-
samlingshem, Bergshammarsvägen, Nyköping 

Öppettider 10.00 – 14.00 

Program Visning av bildarkivet. Släktforskarhjälp på plats. 
Kaffeservering 

Kontaktperson Mats Hedblom, mats.hedblom@gmail.com 

 
ESKILSTUNA 
 

Arrangör Eskilskällan, Eskilstuna stadsmuseum och Svenskt 
barnbildarkiv 

Besöksadress Stadsmuseet, Faktorigatan 

Öppettider 12.00 – 15.00 

Program Tema ”Eskilstuna – en annan historia” 
Fokus på nya perspektiv på vår historia. 
Miniutställning med arkivexempel på temat. 
Barnbilder från Svenskt barnbildarkiv visas. 
Sökhjälp i Eskilskällans databaser. 
13:00 Nya kapitel i Eskilstunas historia – från idé till 
färdig bok. Antikvarie Elin Eriksson be-rättar om 
arbetet med boken.  
14:00 De blå kuverten – Alva Myrdals genus-drama. 
Professor Yvonne Hirdman berättar om den Alva 
Myrdal och om sin kamp för en bred-dad historiesyn 
där även kvinnor fick ta plats.  

Kontaktperson Oskar Nilsson, oskar.nilsson@eskilstuna.se 

 

Passa på att besöka 

ett arkiv nära dig! 
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