
Forskarrum Nordanå vår 2019

Tisdag 5 februari kl. 18 – 20
Cafékväll med tema att släktforska i Amerika
Kom och träffa andra släktforskare, föreningen  
bjuder på fika.
Arr. Skelleftebygdens Släktforskare 

Söndag 10 februari kl. 12– 16
OBS: FULLBOKAD Workshop: Det sitter i väggarna
Arr. Skellefteå museum och Hålla Hus 

Tisdag 19 februari kl. 15.00
Föredrag: Arkiven, författarna och sanningen 
– författare och forskare jag mött genom åren
Cuno Bernhardsson, Umeå – arkivarie med över  
fyrtio års erfarenhet från arkivsektorn vid Folkrörelse-
arkivet i Västerbotten och Forskningsarkivet vid Umeå 
universitetsbibliotek berättar utifrån sin forskning  
i nationella och internationella arkiv med fokus  
på norrländska arkiv. 
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Tisdag 19 februari kl. 18.00
Föredrag: Älvens historia 
– att finna en nordsvensk älvs historia i arkiven
Cuno Bernhardsson, Umeå (se ovan)
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Tisdag 5 mars kl. 18 –20
Cafékväll med tema att släktforska  
med hjälp av SVAR
Kom och träffa släktforskare och andra intresserade, 
föreningen bjuder på fika.
Arr. Skelleftebygdens Släktforskare
 

Tisdag 12 mars kl. 18.00  
Bursundsuddens historia
Hans och Britta Lundström om sin nya skrift.
Arr Skellefteå museum

Söndag 17 mars kl. 12 –16
Workshop: Det sitter i väggarna
Vad vet du om ditt hus? Har det alltid sett ut som det 
gör idag och vilka har bott där förut? Gör som i SVT:s 
program och kom till Forskarrum Nordanå och lär dig 
mer om ditt hus. Begränsat antal platser. Föranmälan 
senast 10 mars.
Arr. Skellefteå museum och Hålla Hus 

Tisdag 26 mars kl. 18.00
Föredrag: Kulturhistoriska krukväxter
Även krukväxter är kulturhistoriskt intressanta och  
kan gå i arv i generationer. Byggnadsantikvarie  
Pernilla Lindström berättar om krukväxtens historia 
från exotisk lyx till var mans – och kvinnas – prydnad 
samt några av de krukväxter som varit populära i våra 
hem sedan länge och deras historia.
Arr. Skellefteå museum och Hålla Hus

Tisdag 2 april kl. 18 –20 
Workshop: Vägen till allmän och lika rösträtt
Rösta som Skellefteå stad 1891, se och tyd lokalt  
arkivmaterial och lär dig mer om rösträttens historia! 
För dig som fortfarande vill lära men lämnat skolan  
för länge sedan.
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten,  
Skellefteå museum 

Tisdag 9 april kl. 18.00 
Föredrag: Missionärer till när och fjärran
Stig-Henrik Viklund berättar bland annat om mission- 
ärerna Pehr Högström (bland samerna), Aina Amanda 

Eriksson (Sydafrika), Frans Lindfors (Ost-Afrika) och 
Maja Lundmark (Kina). Och även om de som åkte  
till Ost-Turkestan.
Arr. Skellefteå museum

Onsdag 5 juni kl. 18.00
Föredrag: Nationaldagen 
– som den firats i Skellefteå genom åren 
Jörgen Andersson, arkivarie på Skellefteå museum 
berättar. 
Arr. Skellefteå museum

Sommarläsning -Spännande böcker i hyllorna
Kl. 14.00 tis: 4, 18 juni, 2, 16, 30 juli och 6 augusti. 
Stig-Henrik Viklund berättar mer om Forskarrums  
bibliotek. Arr: Skellefteå museum 

Barn och unga 

Sportlov med skattjakt i Forskarrum 
Onsdag 6 mars till fredag 8 mars,  
och söndag 10 mars kl.12 –16 
Arr: Företagsarkivet i Westerbotten, Skellefteå museum

Forskarbyrån
Upptäck arkiven och lekparken på ett lekfullt sätt, 
drop-in under Forskarrum Nordanås öppettider.

Lokalhistoriskt ungdomsstipendium
Varje år delas stipendiet ut för att uppmuntra  
och stimulera ungas intresse för lokalhistoria. 
Se mer information på Facebook och våra hemsidor.

Här hittar du mer information om oss:  
• folkrorelsearkivet.se  
• foretagsarkivet.se 
• skellefteamuseum.se 
• hallahus.se

Följ oss gärna i sociala medier!
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FACKVERKET – 14 rutor lokal arkivhistoria  
Forskarrums utställningsyta där samarbetsparterna  
i Forskarrum visar delar ut sina samlingar utifrån olika 
teman, ofta kopplade till aktuella samhällsfrågor,  
kommande programpunkter och lokala händelser.

19 januari – 11 mars  Fotografi i arkiven
12 mars – 8 april  Krukväxter i kulturhistorien
9 april – 3 juni  Missionärer och missionsarbete 
5 juni – 30 augusti Nationaldagen i våra arkiv

Forskarrum Nordanå erbjuder

Visningar och skolprogram
Vi erbjuder även gruppvisningar och skolprogram.  
Se våra hemsidor. 
Kontakt för bokning och information
jorgen.andersson@skellefteamuseum.se

Arkivmaterial 
Här har du möjlighet att titta på och forska  
i handlingar ur ca fem km arkivmaterial. 
Vi plockar fram efter förfrågan.

Bibliotek
Vårt bibliotek är inriktat på lokalhistoria, kulturhistoria, 
byaböcker, bebyggelseinventeringar och byggnads-
vård. Böckerna läser du hos oss.

Fotografier
Vi har en stor mängd bilder i våra arkiv, album  
och databaser. Bilder går även att beställa.

Klipparkivet
Kulturhistoriska artiklar från tidningar som  
Norra Västerbotten, Västerbottens Kuriren  
och Västerbottens Folkblad finns hos oss.

Filmer och intervjumaterial
I vårt mediarum kan du hitta hantverksfilmer,  
lokala dokumentationer och intervjuer.

Personhistoria och släktforskning
Sök i databaser som Digitala forskarsalen, Indiko  
och Arkiv Digital. Vi har även mikrokort och  
utredningar om vissa personer och släkter.

Forskarrum Nordanå 
– ett samarbete mellan  
• Skellefteå museum & Hålla hus  
• Företagsarkivet i Westerbotten 
• Folkrörelsearkivet i Västerbotten 

Om Forskarrum Nordanå
Forskarrum Nordanå är en mötesplats för lokal- 
historisk forskning och berättande, för dig som  
vill lära dig mer om främst Skelleftebygdens historia. 
I informationscentralen Hålla hus kan du få råd  
och tips om byggnadsvård.

Öppettider Forskarrum Nordanå vår/sommar 
2019
15 januari – 9 april:
Tisdag      kl.12–20
Onsdag – fredag    kl.12–16
Söndag      kl.12–16

16 april – 6 september:
Tisdag – fredag     kl. 12–16


