Program hösten 2021
Måndag 4 oktober kl.13-14.30
Workshop för vuxna: Kampen om rösträtt
Upplev och lär om historia, rösta som Skellefteå stad 1891
Och tyd texten i det lokala arkivmaterialet.
Del av demokratijubileet 2018-2021. #demokrativeckan
Bokning: jorgen.andersson@skellefteamuseum
Tfn. 0910-735523
Arr. Skellefteå museum
Tisdag 5 oktober kl. 13-15
DNA-träff. Dagtid
Tisdag 5 oktober kl. 18-20
Släktforskarcafé. Tema: Arkiv digital
Kom och träffa släktforskare och intresserade, gratis fika.
Arr. Skelleftebygdens släktforskare.
Tisdag 12 oktober kl. 17-20
DNA-träff. Kvällstid
Tisdag 12 oktober 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
18 - 24 oktober BERÄTTARFESTIVALEN
Se Berättarfestivalens programtidning & och vårt online evenemang Ett tidningsurklipp berättar på Facebook.

Tisdag 19 oktober kl. 13-15
DNA-träff. Dagtid

Släktforska på tisdagar!
Tisdagar kl. 16-20 håller Skelleftebygdens släktforskare. FSS,
öppet i Forskarrum Nordanå och hjälper särskilt dig med
släktforskarfrågor. Men alla är välkomna!
DNA släktforskningsträffar vissa tisdagar—se program.
Kom och träffa andra DNA -släktforskare, utbyt erfarenheter
och släktskap. Vi hjälper vi varandra med funderingar och
frågor. Ta med egen dator.

Söndag 24 oktober
Söndagsstängt pga. Bokad barnverksamhet, Arkivmysteriet.

Fredag 5– söndag 7 november
Stängt pga. av Allhelgonahelg.

Tisdag 26 oktober kl. 17-20
DNA-träff. Kvällstid

Tisdag 9 november kl. 18-20
Släktforskarcafé.
Kom och träffa släktforskare och intresserade, gratis fika.
Arr. Skelleftebygdens släktforskare

Tisdag 26 oktober kl. 18
Gamla socknebor– 80 år senare kommer boken!
Birgitta Bjurman och Ulf Lundström om arbetet med Gustaf Renhorns artiklar om landsbygdsbor i 1800-talets Skellefteå
Arr. Skellefteå museum, Skellefteå hembygdsförening
Tisdag 2 november kl.13-15
DNA-träff. Dagtid

Barn & unga
Arkivmysteriet
22 oktober kl. 19-21, 24 oktober kl. 14-16
Hjälp arkivarien att lösa mysteriet. Ett program för barn
8-12 år. Biljett, kostnad och mer information:
vasterbottensteatern.se/forestallning/arkivmysteriet
Med stöd av Kulturnämnden, Skellefteå kommun
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten*

Höstlov
Forskarbyrån – undersök, lek och skapa med det förflutna.
Måndag 1 november kl. 13.00-15.00
Forskarbyrån har fått ett svårt fall att lösa. Svaren döljer sig i
dammiga dokument, gamla brev och gulnade fotografier. Vi
behöver din hjälp! Kom och lek kontor med stämplar, skrivmaskiner, telefoner, förstoringsglas och andra saker från
förr! För alla åldrar.
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Skellefteå museum*
Spelhåla
Tisdag 2 november– torsdag 4 november kl. 13-15.
Spela spel, lägg pussel – och lär dig mer om historia. Från 7 år
Arr. Skellefteå museum
JULverkstad under Nordanås julmarknad
Söndag 5 december kl. 12-16
Gör julkort och skriv önskelistor!
Arr. Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten*

Tisdag 16 november kl. 13-15
DNA-träff. Dagtid
Tisdag 23 november kl. 17-20
DNA-träff. Kvällstid
Tisdag 23 november kl. 18.00
Rösträttens intåg i Skellefteå
1919 röstas Mina, Aina, Hulda och Ida in i stadsfullmäktige i
Skellefteå , var det starten på demokratin i Skellefteå?.
Del av demokratijubileet 2018-2021.
Jörgen Andersson, Arkivarie, Skellefteå museum
Tisdag 30 november kl. 18.00
Slut på supandet
Ett samtal kring IOGTs tidiga historia i Skellefteå med Moa
Löfbom, årets stipendiat för det lokalhistoriska ungdomsstipendiet, tillsammans med Elisabeth Wiklund, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten*
Tisdag 30 november kl. 13-15
DNA-träff. Dagtid
Tisdag 7 december kl. 17-20
DNA-träff. Kvällstid
Tisdag 14 december kl. 13-15
DNA-träff. Dagtid

* Folkrörelsearkivet i Västerbottens arrangemang i
samarbete med studieförbundet Bilda.

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

Arkivmaterial
Här har du möjlighet att titta på och forska i
handlingar ur ca fem kilometer arkivmaterial.
Kontakta oss för information och boka tid.

Vi är Forskarrum Nordanå:

Bibliotek
Vårt bibliotek är inriktat på lokalhistoria, kulturhistoria, byaböcker, bebyggelseinventeringar och byggnadsvård. Inget utlån.

•

Fotografier
Vi har en stor mängd bilder i vårt arkiv, album och databaser. Bilder går även att be
ställa, enligt vår prislista.

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

•
•

•

Skellefteå museum
Hålla Hus
Företagsarkivet i Westerbotten
Folkrörelsearkivet i Västerbotten

FACKVERKET– 14 rutor lokal arkivhistoria
Forskarrums utställningsyta där samarbetsparterna i Forskarrum visar delar ut sina samlingar utifrån olika teman, ofta
kopplade till aktuella samhällsfrågor, programpunkter, lokala
händelser.
12 okt– 28 nov Finnforsrövarna— myt eller sanning.
Böcker, novell, serie, forskningen & myterna
30 nov– jan

Julgåvan.—beredskapstidens julgåvor.
Om ett Sverige i krigstid, före 1945.

Filmer och intervjumaterial
I vårt mediarum kan du hitta hantverksfilmer, lokala
dokumentationer och intervjuer som du kan se och
lyssna på, här på plats.

Öppettider höst 2021

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

Tisdag
Onsdag – fredag
Söndag

Läs mer om oss: hallahus.se
folkrorelsearkivet.se
foretagsarkivet.se
skellefteamuseum.se

höst/vinter 2021

Forskarrum Nordanå erbjuder

Visningar och skolprogram
Se våra erbjudanden, studiebesök, visningar
och skolprogram på våra hemsidor.
Kontakt, bokning och information:
jorgen.andersson@skellefteamuseum.se

4 oktober– 16 december

kl. 12-20
kl. 12-16 Stängt fredag 5/11
kl. 12-16 Stängt 24/10 & 7/11

Alltid fri entré
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.
Tillgänglighet: Intill vår entré på markplan finns en P-plats reserverad för rörelsehindrade med tillstånd. Övriga nyttjar anvisade betalparkeringar på Nordanåområdet.

Programmet kan
ändras! - för
senaste uppdateringarna följ oss!

