Kulturarvsdagen 2021
Program söndag 12/9
Deltagande föreningar, museer
och kulturarvsaktörer

Kulturarvsdagen i Museiparken och
Zettersténska villan

Edsbro hembygdsförening
Eld i berget på Björkö
Erikskulle museum och hembygdsgård
Färsna gård & Veterantraktorklubben Norrtälje
Föreningen Auktoriserade Norrtäljeguider
Föreningen för Finstas forntid och framtid
Kyrkbåten i Länna
Länna hembygdsförening
Museiparken, Norrtälje
Norrtälje Luftvärnsmuseum
Pythagoras industrimuseum
Riala hembygdsförening
Roslagens fornminnes- och hembygdsförening
Roslagens Sjöfartsmuseum
s/s Norrtelje
Skebobruks museum
Torsten Nordströms museum
Ununge Hembygdsförening
Vikingabyn Storholmen
Vätö Hembygdsförening

11.00 Invigningstal, André Enkler och Emilia Ekeblad, museeintendenter på Norrtälje museer
11.15 ”Slöjd för hela slanten” med Slöjd Stockholm för barn/ungdomar 7-14 år.
11.30 Duon 75 öre uppträder med stycken ur det nytryckta nothäftet ”Låtar och Visor från Söderbykarl”. Ivan Monthan, nyckelharpa och Hanna Stenlund Monthan, cello.
12.30 ”Slöjd för hela slanten” med Slöjd Stockholm för barn/ungdomar 7-14 år.
12.45 Arkeolog Ylva Telldahl, Norrtälje museer berättar om det pågående arbetet på Malmby gravfält
13.45 ”Slöjd för hela slanten” med Slöjd Stockholm för barn/ungdomar 7-14 år.
14.00 Kulturvandring med Michael Blum.
14.30 Guidad visning av utställningen ”Vattenvägar – Spår av liv och död från järnålder och vikingar”
med arkeolog Ylva Telldahl, Norrtälje museer.

Aktiviteter under hela dagen:
För de yngre barnen: kom och gör din egen gammeldags käpphäst! Spring sen hinderbanan och
belöna din häst med en egengjord vinstrosett.
Roslagsmuseets vänner håller caféet öppet i parken. Här erbjuds hembakat fikabröd och kaffe.
Se utställningen ”Vattenvägar – Spår av liv och död från järnålder och vikingar”.
Se utställningen om Flisöslaget vid Åland 1720.

Fri entré till alla aktiviter i Museiparken.
Tid: 11.00-15.00
Plats: Museiparken och Zettersténska
villan, Faktorigatan 1, Norrtälje
www.norrtalje.se/kulturarv
Arrangör: Norrtälje museer

Tillbakablick i Edsbrobygden

Edsbro hembygdsförening håller öppet hus.
Kom och se dåtidens spår! På Åsavallen hittar
du bl.a. en bevarad spinnrocksvarvarverkstad,
1600-talsbyggnader, ett godsmagasin från
Edsbro f.d järnvägsstation, ett skolmuseum,
ett gammalt postkontor, utställningar och
massor av spännande föremål från förr.
Tid: 11.00-14.00
Adress: Åsavallen, Åsavallsvägen, Edsbro
www.edsbrohembygd.se
Arrangör: Edsbro hembygdsförening

Eld i berget på Björkö

Den 12 september avlossar vi startskottet för
”Av berg” som är ett kulturprojekt på Björkö.
Våra kulturföreningar kommer att utforska temat berg och sten ur alla perspektiv; bergarter,
byggnader, musik, bild, berättelser, redskap,
människorna…
Startskottet avfyras utanför Björkö-Arholma
kyrka kl 11.00. Mellan 11.00 och 15.00 kan
besökarna sedan välja mellan aktiviteter som
på olika sätt ansluter till årets tema, berg och
sten.
Väddö församling - Öppen kyrka med aktiviteter kring ljusbäraren. Gudstjänst kl 14.
Björkö-Arholma hembygdsförening - Strövtåg
till det nedlagda stenbrottet på Stora Änklingen 11.30 - 14.00. 10 km vandring med egen
matsäck.
Björkö-Arholma medborgarhusförening - Kaffeservering och lättlunch i Medborgarhuset.
Björkö Konstnod - QR-tavla som berättar
historien om Finnala stehuggeri.
Björkö-Arholma Sjömannaförening Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum är öppet kl
11.00-15.00. Fri entré.
Hitta till Björkö-Arholma kyrka med bil, ca 20
km söderut från Älmsta, via Barnens Ö, adressen är är Simpnäsvägen 720.
med SL-buss 636, 60 minuters resa från
Norrtälje busstorg till hållplatsen som heter
Björkö-Arholma kyrka. Avgår från Norrtälje 9.30
och är tillbaka i Norrtälje 13.30.
www.bjorkoarholma.se,
www.bjorkokonstnod.se
www.sjomanna.se
camilla.karlsson@svenskakyrkan.se

Kulturarvsdagen på Erikskulle

Erikskulles samlingar omfattar närmare 7 000
föremål som främst är fornfynd eller allmogens
utrustning i äldre tider. Varje hel timme har vi
guidade turer i museet över traktens lokala
historia med vraket av vikingabåten och de
hitflyttade allmogestugorna.
14.00: Nytrycket av nothäftet ”Låtar och Visor
från Söderby-Karl” (samlat av Göran Liljegren)
firas med uppträdande av Duon 75öre, Hanna
Stenlund Monthan, cello och Ivan Monthan,
nyckelharpa.
Alla husen (ca 15) är öppna, vi har kafé med
hembakt, loppis och handelsbod.
Tid: kl. 11.00-16.00
Adress: Erikskullevägen 7, Söderbykarl
www.erikskulle.se
Arrangör: Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Färsna gård & Veterantraktorklubben Norrtälje

Färsna gård, 2 km norr Norrtälje stad är
en riktig Roslagsgård. Här finns stadsnära
natur, odlingar, stora och små djur. Prova på
ponnyridning, hästskokastning, åka hölass
med veterantraktor och mycket mer. Här finns
servering i Färsna Gårdscafé, toaletter och fri
parkering. Ett fantastiskt utflyktsmål för stora
som små!
Tid: 11.00-16.00
Adress: Färsna gård 1, Norrtälje
www.veterantraktorklubben.nu

Föreningen Auktoriserade Norrtäljeguider

Följ med på en guidad tur, antingen på Singö
eller i centrala Norrtälje. I Norrtälje tar vi en
sväng längs ån och får veta en hel del om den
spännande forntiden av Ingela Jansson, guide
och ordförande i Föreningen Sjuhundraleden.
Tid: 14.00, samling vid Ruriks plats, Norrtälje.
Anmälan och information: Ingela, tel. 017616650.
På Singö vandrar vi med Anette Hallsenius,
ordförande i Auktoriserade Norrtäljeguider utmed byvägen i centrala Söderby och får höra
Singös intressanta historia berättas.
Tid: 14.00, samling vid Singö skola. Turen
avslutas på Singö kyrkogård. Anmälan och
information: Anette, tel. 070-573 98 94

Finsta stationshus

Föreningen för Finstas forntid och framtid håller öppet hus i och utanför Finsta stationshus.
Temat är tåg, och det blir bl.a. tipspromenad
för barn och vuxna längs en bit av banvallen
med start vid stationshuset.
Tid: kl 12.00 -15.00
Adress: Finsta stationsväg 7, Finsta
www.finstaforeningen.se
Arrangör: Föreningen för Finstas forntid och framtid

Prova på att ro kyrkbåten

Välkommen att prova på att ro en kyrkbåt!
Länna församling har en kyrkbåt som ligger i
Länna Kyrksjö, intill Länna Kyrka. Den ros av
ett roddarlag och används vid t.ex. bröllop.
Du och Din familj kan under ledning av några
av församlingens roddare prova på att ro den
stora båten. Medtag Flytväst!!
Tid: kl. 12.00-15.00
Adress: Länna kyrka, Lännaby
Kontaktperson: Christer Enfjord, tel. 070 7792327
e-post: christer.enfjord@gmail.com
Arrangör: Länna församlingsråd

Kvarngården i Länna

Länna Hembygdsförening håller Kvarngården öppen. I den vackra omgivningen vid
Bergshamraån ligger den gamla mjölkvarnen
från 1700-talet och ett boningshus, mjölnarbostaden. Kvarngården är idag ett museum.
Under Kulturarvsdagen ges guidade visningar
och caféet är öppet och erbjuder glass och
hembakat kaffebröd.
Tid: kl. 10.00-15.00
Adress: Bergshamra byväg 67, Bergshamra
www.hembygd.se/lanna-hembygdsforening
Arrangör: Länna hembygdsförening

LV3 – Norrtälje Luftvärnsmuseum

Extrainsatt öppethållande under Kulturarvsdagen. Här finns två våningar fyllda med föremål
om Lv3’s historia och utvecklingen av olika
luftvärnskanonsystem från 1920-talet fram till
kanonernas avveckling på 1950-1960-talet.
Genom fotografier och föremål får besökaren
också ta del av minnen från beredskapen
under andra världskriget. I en separat hall finns
tyngre materiel. Tid: kl. 13.00-16.00
Adress: August Strindbergs gata 2, Norrtälje
För mer info: www.lv3.se
Arrangör: Norrtälje Luftvärnsmuseum

Riala hembygdsförening

Riala hembygdsförening kommer att ha
hembygdsgården Snåret i Rumsättra öppen
mellan kl. 12.00 och 15.00 söndagen den 12
september. Kaffeservering och skogspromenad med tipsrunda för stora och små.
Kl.14.00 berättar vi om den pågående renoveringen av parhuset.
Adress: Snåret 21, Riala
www.hembygd.se/riala
Arrangör: Riala hembygdsförening

Roslagens fornminnes- och
hembygdsförening

Öster Knyutby fornstig
Under kulturarvsdagarna kommer vi ha invigning av Öster Knutby fornstig i Norrtälje för
att lyfta det lokala kulturarvet av arkeologiska
fornlämningar och Norrtäljes kulturhistoriska
arv som finns bevarat i området. Vi kommer
erbjuda rundvandring till fornlämningar i mindre grupper och officiellt inviga fornstigen.
Tillgänglighet: Fornstigen som vägleder till
fornlämningar finns i ett naturområde med
elljusspår. Området har naturliga stigar som
kan vara besvärliga och eget ansvar gäller.
Vissa delar längs elljusspåret har mycket god
tillgänglighet. Närhet till mindre parkering vid
Roslagens brukshundsklubb. Övrig parkering
helger finns vid Knutbyvägen 4 och i Färsna.
Toalett finns ej.
Lördagen den 11 september - kl. 11:00-16:00
Söndagen den 12 september - kl. 11:00-16:00
Adress: Öster Knutby Höstgatan, Norrtälje
www.hembygd.se/roslagen
Arrangör: Roslagens fornminnes- och hebygdsförening

Roslagens Sjöfartsmuseum

På Kulturarvsdagen söndagen den 12 september har vi öppet på Roslagens Sjöfartsmuseum kl. 10 - 16. Klockan 13 håller Håkan
Lundén ett föredrag på utescenen om Eckerölinjens och deras företrädares historia från S/S
Postiljonen till M/S Eckerö.
Adress: Gåsviksvägen 47, Älmsta
För mer info: www.sjofartsmuseet.se
Arrangör: Roslagens Sjöfartsmuseum

S/S Norrtelje ”Skärgårdsflottans
drottning”

På Kulturarvsdagen får du tillfället att få komma in i maskinrummet på den vackra och
anrika ångbåten s/s Norrtelje från år 1900.
Vänföreningen berättar om båten och dess
historia. Böcker samt en tavla av konstnären
Gösta Colliander kommer finnas till försäljning.
Tid: kl. 12.00-14.00
Adress: Norrtälje hamn
För mer info: www.ssnorrtelje.se/vanforeningen/
Arrangör: Vänföreningen s/s Norrtelje

Skebobruks museum

Museet håller öppet 13-16. Här kan man
se såväl den senaste utställningen om
Valsverket i Skede som den permanenta
utställningen med föremål och information
om järnbrukets framväxt sedan 1600-talet.
Vi har även två vandringar med guide via vår
youtubekanal som du kan nå via hemsidan. Dels ”Bruksturen” och dels ”Vandring i
Schebo1907”
Adress: Smedsvägen 20, Skebobruk
www.skebobruksmuseum.se
Arrangör: Skebobruks museiförening

Torsten Nordströms museum

Visningar kl 11.00 och kl 13.00. Begränsat
antal deltagare, 10 pers/visning. Biljetter
hämtas utanför museet 15 minuter före
visning, ej annan förbokning. Deltagare på
visningarna behöver vara vaccinerade- visa
upp vaccinationskort eller vaccinationspass.
Fri entré.
Adress: Tillfällegatan 2, Norrtälje
www.nordstromsmuseum.se

Ununge Hembygdsförening

Hembygdsdag på åkern nedanför Ununge
församlingshem.
Vi hoppas på fint väder, upprepar förra årets
succé och håller avstånd utomhus. Ta gärna
med något att sitta på. Kom och se årets
fotoutställning med äldre Unungebilder,
var med och rösta fram bilder till 2022 års
väggalmanacka. Det blir också kaffe med
hembakt, lotteri, försäljning av slöjd,

loppisprylar mm. Plats finns för den som vill
delta i bakluckeloppis.
Tid: kl 13.00-15.00
Adress: Ununge församlingshem 1290,
Ununge
www.hembygd.se/ununge

Vikingabyn Storholmen

Välkommen till skördefest! Historia och
hantverk kopplat till odling och vilda växter
från forntid till medeltid. Prova på, lär och
lek för alla åldrar. Har du på tok för mycket
äpplen eller vinbär du ej vet vad du ska göra
med? Byt med andra, kanske du hellre vill
ha bönor eller lök? Lär dig vad vi i olika tider
gjort av växter- bland annat medicin, mat,
kläder, leksaker och redskap.
•
Byt bär, frukt, frön och grönt med
andra odlare!
•
Prova-på av hantverk.
•
Se vad vi kan göra av växter!
•
Örtvandring och föredrag.
•
Lekar för barn.
•
Med mera …
Dagen genomförs i samverkan med Norrtälje
museer och Slöjd Stockholm och är en del
av den Nationella Kulturarvsdagen som
arrangeras av Riksantikvarieämbetet.
Tid: kl. 12.00-15.00
Adress: Varjagvägen 1, Svanberga
www.storholmen.org
Arrangör: Vikingabyn Storholmen

Vätö hembygdsförening

Vätö Hembygdsförening kommer att ha
öppet hus i Vätö IK:s lokal i Nysättra den
12/9 klockan 12.00-15.00. Hembygdsföreningen kommer att bjuda på kaffe med
dopp samt försälja tidskrifter och böcker
som våra cirklar har arbetat med under åren.
Vi kommer även att ställa ut Henrik Petterssons fotokonst samt visa alster av duktiga
konstnärer på ön. Kokboksredaktionen
kommer att finnas på plats för att informera
om Vätökokboken. Ordföranden Yvonne
Svensson hälsar gamla, nya och blivande
medlemmar välkomna!
www.hembygd.se/vato
Arrangör: Vätö hembygdsförening

Lördag 11/9
Pythagoras industrimuseum

Vi kommer att genomföra vårt kulturarvsprogram den 11 september. Temat är ”Kulturarv
för alla” och vi väljer att fokusera på barnens
kulturarv under dagen.
På motorfabriken Pythagoras ägde historien rum på riktigt. Här får du uppleva en
tidskapsel där fabriken, affärskontoret och
ett arbetarhem står kvar, precis som de
var när fabriken var i drift från sent 1800tal till mitten av 1960-talet. Här bodde och
arbetade både barn och vuxna. Idag visar
och berättar vi om barnens kulturarv. Du får
prova hur det var att vara barn förr i tiden.
Hur såg livet ut för dem? Hur var det att vara
lärling på fabriken? Hur var det att leva i en
arbetarbostad?
Öppet kl 12-16. Programverksamhet för barn
kl 13.00 och 15.00. Ordinarie entréavgift
100 kr för vuxna, 90 kr för pensionärer och
studenter, 70 kr för alla som har fyllt 4 år.
Adress: Verkstadsgatan 6, Norrtälje
www.pythagorasmuseum.se

