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FÖREDRAG 2015
Fordonsrestaurering • Forskardagar • Boksläpp och föredrag: Sveriges Järnvägsmuseum 100 år

Elektrifieringen av Malmbanan • Kulturarvsdagen • Arkivens dag • Syträffar inför jubileet
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SJ nr 3 ”Prins August” från 1856 kommer att visas
lördag 23 maj 2015. Foto från Samlingsportalen.se



Föredrag 2015 på Sveriges Järnvägsmuseum

Måndag 23 mars klockan 18.00-20.00
Fordonsrestaurering
– Bakom kulisserna i verkstan
Thom Olofsson, projektledare/målare och
Stefan Carlsson, snickare, båda vid Sveriges
Järnvägsmuseum, berättar och visar de
pågående restaureringsprojekten. OBS! Föranmälan.
Plats: Karlsborgsgatan 1, Gävle (stadsdelen Nynäs)

Lördag 28 mars och söndag 29 mars
Forskardagar med många olika föredrag
Info om anmälan och program finns på hemsidan.

Lördag 23 maj klockan 14.00
Boksläpp och föredrag:
Sveriges Järnvägsmuseum 100 år
Den 23 maj 1915 öppnades Järnvägsmuseum.
100-årsdagen firas med ett stort jubileum.
Lars Berggrund presenterar museets 100-åriga
historia som han författat i årsboken Spår 2015.

Lördag 12 september klockan 14.00
Boksläpp och föredrag:
Elektrifieringen av Malmbanan
Roine Viklund, fil. dr, berättar om sin nya bok om elek-
trifieringen av Malmbanan. Boken baseras på
en avhandling i samma ämne, vilken ges ut i en ny
version när elektrifieringen av järnvägen firar 100 år.

Söndag 13 september klockan 13.00
Föredrag: Kulturarvsdagen
Tema ”Människors värv och verk – en resa i teknik- 
och industrihistoria”. Roine Viklund, fil. dr, berättar 
om sin nya bok om elektrifieringen av Malmbanan. 
Boken baseras på en avhandling i samma ämne, 
vilken ges ut i en ny version när elektrifieringen av 
järnvägen firar 100 år.

Lördag 17 oktober och söndag 18 oktober
Forskardagar med många olika föredrag
Info om anmälan och program finns på hemsidan.

Lördag 14 november 
Arkivens dag: Gränslöst
Varje år arrangeras Arkivens dag i hela Norden.
Det gemensamma temat för 2015 är ”Gränslöst”.
Info om föredrag på Arkivens dag finns på hemsidan.
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Syträffar inför
100-årsjubileet
Vi firar hundra år 2015 och kommer att förvandla musei-
området till tiden vid sekelskiftet 1900. Kläderna är en 
viktig del av upplevelsen, så ta med dig tyg, symaskin,
nål och tråd – kom och gör oss sällskap! Vid syträffarna 
får du möta och lyssna på några inspirerande föreläsare, 
helt kostnadsfritt! Torsdagar kl 18-21. Föredrag kl 19.

29/1 Lars-Åke Wilhelmsson, känd som ”Babsan”
 ”Livet som designer”.
5/2 Johanna Frank, Svenska 1800/1900-tals-
 sällskapet ”Modet 1910 och framåt”.
19/2 Ulf Ivar Nilsson, journalist & författare
 ”När tåget kom till Gävle – staden 1850-1915”.
26/2 Håkan Liby, chef Upplandsmuseet och dräkt-
 historiker ”Folkligt mode vid sekelskiftet 1900”.
5/3 Josephina Wesström Juhlin, etnolog i textil-
 vetenskap. ”Modet runt sekelskiftet 1900”.

Se hemsidan för mer info om föranmälan, entré och program: www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum/foredrag


