
Tisdag 18 februari kl. 18  
Tant Saga berättar minnen om Sagabiografen. 
En berättelse om att förverkliga sina drömmar, om Sagabiografen 
i Adak och om Filmfestivaler under 25 år. Med Eivor Jonsson. 
Arr. Skellefteå museum 
 

Tisdag 25 februari kl. 18-20  
Släktforska/DNA-träff. Mer info se 28 januari 
 

Tisdag 3 mars kl. 18-20 
Släktforskarcafé. Tema: Arkiv Digital 
Kom och träffa släktforskare och intresserade, gratis fika. 
Arr. Skelleftebygdens släktforskare 
 

Tisdag 10 mars kl. 18-20  
Släktforska/DNA-träff. Mer info se 28 januari 
 

Tisdag 17 mars kl. 18  
Jag minns… arbetet, forskning, föreningsliv. 
Stig-Henrik Viklund berättar personliga minnesbilder.  
Borås 1953, Skellefteå 1958, pryo, biblioteket, Kunskapskällan, 
Forskarrum Nordanå, tilltalsord, nykterhet m.m. 
Arr. Skellefteå museum 
 

Tisdag  17 mars kl. 18-20  
Släktforska/DNA-träff. Mer info se 28 januari 

 

Söndag 22 mars kl. 12-16 
Workshop: Det sitter i väggarna. OBS. BOKA PLATS!  
Mer info. se 16/2. För detta arrangemang, anmälan senast 
12/3 till: pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se 
 

Tisdag 24 mars kl. 18 
Boken om Hökmark av Anund Lindholm. 
Skriften som berättar om Hökmark mellan åren 1600-2000 
presenteras av brodern Erik Lindholm. Byns befolkning visas 
med många äldre personfoton och berättelser om bybor. 
Arr. Skellefteå museum  
 
Lördag 28 mars kl. 10-17  
SläktforskarLAN - se 8 feb för mer info.  
Bokning senast 23/3 lilian.sundman16@gmail.com 
Arr. FSS, Skellefteå museum, Studieförbundet Vuxenskolan 
 

Tisdag 31 mars kl. 18  
Gamla socknebor - 80 år senare kommer boken!   
Birgitta Burman och Ulf Lundström om arbetet med Gustaf 
Renhorns artiklar om landsbygdsbor i 1800-talets Skellefteå.  
Arr Skellefteå museum, Skellefteå hembygdsförening 
 

Tisdag  7 april kl. 18-20  
Släktforska/DNA-träff. Mer info se 28 januari 
 
Tisdag 21 april kl.18 
Finnforsrövarna - ett krönikespel 
Lil Hjertström som skrev och regisserade teatern, spelad i bl.a 
Boliden 1971 och 1972, berättar mer om en sagolik historia.  
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
 
Tisdag 28 april kl.18 
Finnforsrövarna—myt och sanning? 
Ulf Lundström berättar mer om källorna, myterna och vad 
historien kan berätta om historiska dokument, sägner och 
verklighet. Kan vi veta om getarflickan Gunilla verkligen levt?  
Arr. Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten  
 

Tisdag 19 maj kl.18-20 
Arkivkväll— hur bevarar du  din förening. 
Om att bevara  och ordna för framtiden. Hur göra med alla 
dokument, foton, urklipp, filmer och digitalt material?  
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
 

Folkrörelsearkivets arrangemang sker i samarbete med  Bilda. 

Program vår & sommar 2020 
Lördag 18 januari kl.  11-15 Släktforskningens dag.  
Officerare & Soldater. Deras liv och bostäder. 
Arr. Skelleftebygdens släktforskare (FSS), Skellefteå museum 
 
Tisdag 28 januari kl. 18 
Papperstapetens historia 
Dess 600 åriga historia. Från lyxartikel till var mans ägo. Bygg-
nadsantikvarie Pernilla Lindström, Hålla Hus berättar om tape-
tens historia i allmänhet och Västerbotten i synnerhet.  
Arr. Skellefteå museum, Hålla hus. 
 
Tisdag 28 januari kl. 18-20  
Släktforska/DNA-träff 
Träffas under enkla former, lär av varandra, utbyt erfarenheter  
och släktskap. Ta med egen dator för DNA-träff. Ca 2 ggr/mån. 
Arr. Alla DNA-träffar görs av Skelleftebygdens släktforskare 
 
Tisdag 4 februari kl. 18-20 
Släktforskarcafé. Tema: Skanna & redigera foton 
Kom och träffa släktforskare och intresserade, gratis fika. 
Arr. Skelleftebygdens släktforskare 
 
Lördag 8 februari kl. 10-17  
SläktforskarLAN - Forska, byt erfarenheter och umgås.  
Ta med dator. 120 kr inkl. lunch på Nordanå BC. Boka plats 
innan 3/2, lilian.sundman16@gmail.com, 070-220 98 45 
Arr. FSS, Skellefteå museum, Studieförbundet Vuxenskolan  
 
Tisdag 11 februari kl. 18 
Boken om Storbrännan, Burträsk 
Marianne Andersson presenterar boken om skogsarbetarbyn. 
Arr. Skellefteå museum 
 
Tisdag 11 februari  kl. 18-20  
Släktforska/DNA-träff. Mer info se 28 januari 
 
Söndag 16 februari kl. 12-16 
Workshop: Det sitter i väggarna. OBS. BOKA PLATS!  
Ta reda på ditt hus historia med hjälp av experter och arkiv. 
Efter en kort introduktion forskar du vidare med hjälp av Skell-
efteå museums byggnadsantikvarie och lokalhistoriker. Anmäl 
senast 6/2 till: pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se 
Arr. Skellefteå museum, Hålla Hus  
 

Barn & unga 

Skattjakt på Sportlovet. Blir det du som öppnar skatten?  
Sök kluriga ledtrådar och listiga spår i Forskarrum.  
Tisdag 3– fredag 6 mars, Söndag 8 mars kl 12-16 
 
SAGOtunnan - för historisk fantasifull tåglek ute i sanden. 
Skapa järnväg med lokalhistoriska miljöer och fantasi.  
Finns att låna för utelek under snöfri årstid. För barn från 5 år.  
 
Lek & upptäck barnens Forskarbyrå! 
En byrå fylld med lokalhistoriskt pyssel, knep & knåp och pussel. 
För alla åldrar i vuxens sällskap under Forskarrums öppettider. 

Släktforska på tisdagskvällar!  
Tisdagar kl.16-20 håller Föreningen för Skelleftebygdens 
släktforskare, FSS, öppet i Forskarrum och erbjuder dig hjälp 
med släktforskning. Är du intresserad av att släktforska med 
DNA ordnas särskilda Släktforska/DNA-träffar. Se programmet. 



Om Forskarrum Nordanå 
Forskarrum Nordanå är en mötesplats för lokalhistorisk forsk-
ning och berättande, för dig som vill lära dig mer om främst 
Skelleftebygdens historia. I informationscentralen Hålla hus 
finns råd och tips om byggnadsvård. 
 

Vi är Forskarrum Nordanå: 
 Skellefteå museum 
 Hålla Hus 
 Företagsarkivet i Westerbotten  
 Folkrörelsearkivet i Västerbotten 

 
Visningar och skolprogram 
Se våra erbjudanden, studiebesök, visningar 
och skolprogram på våra hemsidor.  
Kontakt, bokning och information:  
jorgen.andersson@skellefteamuseum.se 
 
Arkivmaterial 
Här har du möjlighet att titta på och forska i 
handlingar ur ca fem kilometer arkivmaterial. 
Kontakta oss för information och boka tid.  
 
Bibliotek 
Vårt bibliotek är inriktat på lokalhistoria, kul-
turhistoria, byaböcker, bebyggelseinvente-
ringar och byggnadsvård. Inget utlån.   
 
Fotografier 
Vi har en stor mängd bilder i vårt arkiv, al-
bum och databaser. Bilder går även att be

 ställa, enligt vår prislista. 
 
Klipparkiv 
Kulturhistoriska artiklar från tidningar som Norra Väs-
terbotten, Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folk-
blad och dess föregångare finns hos oss.  
 
Filmer och intervjumaterial 
I vårt mediarum kan du hitta hantverksfilmer, lokala 
dokumentationer och intervjuer som du kan se och 
lyssa på, här på plats. 
 
Personhistoria och släktforskning 
Sök i databaser som Digitala forskarsalen, Indiko och 
Arkiv Digital. Vi har även mikrokort och utredningar 
om vissa personer och släkten. 
 

Öppettider vår & sommar 2020 
 
21 januari – 9 april 
Tisdag    kl. 12-20  
Onsdag – fredag  kl. 12-16 
Söndag   kl. 12-16 
 
14 april—6 september 
Tisdag—fredag  kl. 12-16  
Stängt 1 maj och midsommarafton.  
 
Kontakta Forskarrum: 0910-73 55 40 eller via Facebooksidan 
 

Hitta hit: Forskarrum Nordanå ligger i rosa byggnaden längst 
västerut. På bottenplan i den s.k. Kuben.  
 
Parkering: Som övriga Nordanås besökare, vid parkeringsauto-
mater. Handikapparkering finns vid norra Forskarrumsentrén. 

FACKVERKET– 14 rutor lokal arkivhistoria 
Utställningsytan där vi visar delar ut våra samlingar utifrån 
olika teman, ofta kopplade till aktuella samhällsfrågor, pro-
grampunkter, lokala händelser. 
 
17 jan – 19 april Tapeter i Nyborg. Förr & nu. 
20 april – aug Finnforsrövarna. Myt och sanning? 
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Här hittar du mer information om oss: 
folkrorelsearkivet.se    foretagsarkivet.se    
skellefteamuseum.se   hallahus.se 
 
Följ Forskarrum Nordanå på Facebook för mer  
information, kontakt och programuppdateringar. 
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