
Vidöppet
på Arkivens dag

Tema:
Gömt eller glömt?

Kulturmagasinet
Lördag 9 november

11.00–16.00 • Fri entré

Foto framsida: Norrlandsbild 
Fotoarkivet, Sundsvalls museum

Unga Magasinet Entréplan
11.00–16.00
Tema: HBTQ+
Gör dina egna pins, spela brädspel med mera.
13.00 Livemusik
15.00 Quiz med tema HBTQ+ personers kamp 
för lika rättigheter och rörelsens historia.

Stair Culinar Entréplan
11.00–16.00
Dags för en fi ka- eller matpaus?

Sundsvalls stadsbibliotek
Entréplan
11.00–16.00
Fynda böcker och tidningar
Försäljning av utgallrade böcker
och tidskrifter.



  Föredrag i Programsalen 
11.30–12.30 
Marinarkeologi - att fynda på botten 
och i arkiven 
Lennarth Högberg berättar om Medelpads dolda 
historia och kulturlandskap - det under vattnet.  
Men dykningen börjar alltid i arkivens värld. 

13.30–14.30 
Silver & Salt - fyra kvinnliga fotografer 
Lars Forsstedt berättar om fyra kvinnor som, trots att 
de levde under ett sekel med en strukturell ojäm-
likhet mellan könen, lyckades omforma sina liv och 
driva framgångsrika fotoateljéer. 

Fri entré. Boka gratis platsbiljett via entresundsvall.se eller  
i Kulturmagasinets reception. Biljetterna släpps 1 november.

Välkommen till Vidöppet på Kulturmagasinet

  Sundsvalls museum  
11.00–16.00  
Bli en detektiv! 
Spana efter föremål i utställningarna. Frågorna finns 
i receptionen på entréplan. Alla får diplom.  

11.00–12.30 
Skapande familjeverkstad 
Med inspiration av Karin Laajas utställning ”Sjömannens 
och andra minnen”. Samling vid receptionen, entréplan.

Ateljévåningen Barkassen, plan 1 

12.00–15.00  
Solfjädrar och pampuscher 
Accessoarer var en gång viktiga detaljer som  
berättade mycket om sin bärare och tid.  

Magasinvåningen Skonerten, plan 1 

13.00  

Party i Jajce 
Vernissage av Aldin Popajas konstutställning. 

Barkassen, plan 1 

  Lars Ahlins torg entréplan 

11.00–16.00  

Gömt men inte glömt 
Berätta din historia som du inte vill glömma.

  Barn- & ungdomsbiblioteket 

13.00–15.00 
Kreativa klubben 
Kom och rita, måla och pyssla med oss! För alla barn 
som är 3–9 år. Med flerspråkig personal. 
14.00–15.00 
Schackskola för barn och ungdom 
Lär dig grunderna i schack och kanske ett och annat 
extra listigt drag. Med Fagervik SK, Sundsvalls Schack- 
sällskap och Västernorrlands Schackförbund.

 Sundsvalls stadsbibliotek 

11.00–16.00 
I spåren av Miss Marple och  
Hercule Poirot 
Frågeslinga för vuxna. Vinn fina bokpriser! 
Start i bibliotekets entré  
11.00–16.00 
Svenska Deckarfestivalen 
Författarporträtt. 
Entréplan 

11.00–16.00  
Godbitar ur bibliotekets dunkla vrår 
Spännande, märkvärdiga och lite ovanliga böcker. 
Kuttern, plan 1 vid Medelpadsböckerna

  DigidelCenter Briggen, plan 1 

11.00–14.00 
Digitala gömmor 
Lär dig om internets historia och få fina söktips  
om det gömda och glömda på nätet. Vi visar  
bland annat internetmuseum.se

  Fotoarkivet Barkassen, plan 3 

11.00–16.00 
Medelpads äldsta fotografi 
För 171 år sedan poserade brukspatron Carl Fredrik 
och hustrun Eva Catharina Huss för fotografen. Ett 
litet stycke frusen tid och, vad vi vet, Medelpads 
äldsta bevarade fotografi.  

11.00–16.00 
Glömda hus och miljöer 
Ett bildspel som jämför svunna Sundsvallsmiljöer 
med dagens. Känner du igen dig? Kommer du ihåg?

  Medelpadsarkiv Kuttern, plan 2 

11.00–16.00 
Sök dina rötter!  
Intresserad av släktforskning? Midälva Genealogiska 
förening berättar hur du gör. 

13.00–16.00 
Forska om hus och gårdar 
Tips om vad arkiven kan berätta.

  Sylphide Kuttern, plan 2 

12.30 och 14.30 
Lokalhistoria på internet 
Visning av Sundsvallsminnen.

  Nordstiernan Kuttern, plan 2 

11.00–16.00 
I Merlos gömmor 
Se fotografier, böcker, kartor och kuriosa från SCA 
Merlos arkiv. En unik dokumentation av Norrlands 
industrihistoria, från 1600-talet fram till våra dagar. 
Samarrangemang med SCA Merlo arkiv.


