
   
 

   
 

Program för Kulturarvsdagen i Norrtälje  

8 september, klockan 11-16  

 Vi bjuder in till att fira Kulturarvsdagens 30-årsjubileum!  

Samtliga museer i Norrtälje stad har fri entré under Kulturarvsdagen, och alla programpunkter, 

aktiviteter och visningar är kostnadsfria. 

Roslagsmuseets park, Faktorigatan 1 

Här kan du prova på en mängd olika aktiviteter, och träffa representanter från 

hembygdsföreningar och många andra kulturaktörer som kan berätta om kommunens 

kulturskatter.   

Lär dig mer om Norrtäljes långa historia. Stifta bekantskap med Roslagsfåren, titta på en 

veterantraktor, prova på knopslagning och schablonmålning, lär dig mer om Viksbåten eller hur du 

tar hand om din egen träbåt eller bygger en gärdsgård.   

Barn är välkomna att leka vikingatida lekar, prova på trådslöjd och karvsnitt eller varför inte träffa en 

riktig Carolin? Tipspromenad med fina bokpriser för barn och vuxna. 

Försäljning av böcker och hantverksprodukter. Roslagsmuseets vänners café serverar fika.  

Program i Roslagsmuseets park:  

11.00: Kultur- och fritidsnämndens ordförande  Bengt Ericsson (c) hälsar välkommen. Invigning av 

skyltad stadsvandring i Norrtälje och skyltar vid kyrkorna i Norrtälje kommun.   

11.45: Norrtäljehistorikern Hans Landberg berättar om gevärsfaktoriets historia.  

13.30: Roslagsmuseets chef Ann Olsén Ehrnstén berättar om hembygdsföreningarnas historia.   

  

Miniguidningar med Auktoriserade Norrtäljeguider:  

12.00: ”Verkstädernas och industriernas Norrtälje” 

14.00: ”Minnen längs vattenleden”  

15.30: ”Badortsepokens Norrtälje”   

Samtliga visningar tar ca 30 minuter och startar vid Auktoriserade Norrtäljeguiders bord i parken  

 

Prova på- aktiviteter med Båt & Byggnadsvård Roslagen:  

11.00-13.00 Fönsterrenovering 

11.00-14.00 Schablonmålning  

14.00-16.00 Tillverkning av trådslöjd och karvsnitt (från 12 år) 

11.00-16.00 Gärsgårdsbygge 



   
 

   
 

 

Program i staden:   

Norrtälje museum  

Galles gränd 7 

öppet 12-16  

13.00 Guidad visning av utställningarna: Nordströms museum - ett personmuseum om en 

färghandlares samling och liv och Djur, barn och kvinnor äro lyckliga, men inte vi människor! -en 

sekelskiftesskildring genom Museum Kasper  

För barn! Studion på Norrtälje museum och Norrtälje konsthall är en plats där kreativiteten får flöda 

fritt. Ta med dig vem du vill och skapa i olika material. Passa även på att hitta inspiration i någon av 

våra utställningar. Välkomna!  

 

Pythagoras industrimuseum 

Verkstadsgatan 6 

Öppet 12-16  

På Pythagoras industrimuseum visas arbetsförhållanden på en fabrik under första hälften av 1900-talet. 

14.00 Guidad visning av museet  

För barn! I vaktmästarbostaden finns mycket att stå i. Hjälp vaktmästarinnan att göra ordning i stugan inför 

söndagen, eller slappna av på farstukvisten och blås såpbubblor efter gammalt recept! (Hela dagen)  

   

Nordströms museum 

Strömgatan 2, ingång från gården 

Nordströms museum är ett personmuseum om en färghandlares liv och samlade föremål. 

15.00. Guidad visning av Färghandlare Nordströms museum. Begränsat antal deltagare, platsbiljett 

hämtas från klockan 11.00 i Zettersténska gården.   

   

Roslagens luftvärnsmuseum 

August Strindbergs gata 2, Campus Roslagen  

Öppet 11-16  

Här visas exempel på både civil och militär teknikutveckling från 1920-talet och fram till år 2000, med 

tyngdpunkt på Lv3: s tillkomst 1942.  

 

 



   
 

   
 

Medverkande:  

Auktoriserade Norrtäljeguider  

Båt och Byggnadsvård i Roslagen  

Föreningen Allmogebåtar Arbetslag Norrtälje  

Föreningen Norrtälje luftvärnsmuseum  

Föreningen Sjuhundraleden  

Kulturföreningen Carolinen  

Nordströms museum 

Norrtälje museum 

Norrtälje stadsbibliotek  

Pythagoras Industrimuseum 

Riala hembygdsförening  

Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening 

Roslagens luftvärnsmuseum 

Roslagens Sjöfartsminnesförening   

Roslagsmuseets vänner 

Skebobruks museiförening  

Stiftelsen Roslagsmuseet  

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening  

Trästalammet 

Veterantraktorklubben Norrtälje  

Vikingabyn Storholmen  

Vänföreningen S/S Norrtelje 

Arrangör: 

 

   

  

               

           


