
AARKIVCENTRUM
NORRBOTTEN

BJÖRKSKATAN, LULEÅ Höstvägen 7 
(i samma hus som Björkskatans hälsocentral)

Lars Elenius, professor emeritus i Historia på LTU  
berättar om det sociala sammanhanget i Gammel stad, 
som idag är världens största kyrkstad. Där är den stora 
medeltida stenkyrkan helt dominerande över den om
givande kyrkbyn. Runt kyrkan möttes kyrkstugorna och 
de byggnader som tillhörde förvaltningen, de privata 
köpmän och hantverkare. I byggnadernas historia kan 
vi därför också avläsa de sociala skillnadernas histo
ria. Olika byggnadsdetaljer har genom åren markerat 
kollektivets estetik men också individuell status.

ARKIVCAFÉ VÅREN 2020
KLOCKAN 14.00–15.00

16 januari

Filmen om Karlsvik 
Filmvisning och föreläsning 
av Kerstin Wixe

Kerstin Wixe, mångårig 
journalist vid Sveriges 
radio, spelade 1978 in 
filmen om Karlsvik. Vi tit
tar tillsammans på filmen 
och efteråt får vi höra 
Kerstin Wixes reflektio
ner och tankar, såhär 42 
år efter att filmen kom till.

27 februari

Kvinnornas 
rösträttskamp
Josefin Rönnbäck, Universitets
lektor vid LTU, berättar om den 
tidiga rösträttskampen i Sverige 
och Norrbotten. Följ med på en 
resa till tiden då unga, gamla 
och modiga kvinnor kämpande 
för rättigheter vi idag tar för 
givet.

7 maj

Flygplan i Norrbotten
Historien bakom de tidigaste flygningarna 

Robert Pohjanen, antikvarie vid Norrbottens  
museum, berättar om de första och tidigaste  
flygningarna i Norrbotten. Följ med på en  
spännande resa som fördjupar sig i allt från  
ballonger till flygplansmodeller.

12 mars

Flottning 
i Piteälven
Filmvisning och 
föreläsning

Dick Öhman fick tidigt 
följa med sin pappa till 
älven och växte upp 
med flottningen.  
När han i sjutton års 
åldern började arbeta skaffade han sig goda insikter och färdigheter inom 
flottningsyrket. Vi får här ta del av hans spännande berättelser och ser sen 
tillsammans filmen ”Flottning i Piteälven”.

16 april

Den rituella måltiden 
Om samisk religion och mat
i ett historiskt perspektiv

Anna Westman Kuhmunen, Intendent i  
kulturhistoria vid Ajtté, berättar om sin 
forskning om den ritu
ella måltiden bland 
lulesamer under 
16001700talen. Vi får 
exempelvis fördjupa oss 
i ritualer vid björnjakten.

26 mars

Arkeologi i Norrbotten
Kommunikation och handel under 
yngre järnålder

Nils Harnesk, arkeolog vid Norrbottens museum, 
tar med oss bakåt i tiden till Norr bottens förhisto
riska tid. Vi fördjupar oss i arkeologins utveckling 
och får också ta del av Nils egna forskning.

Foto: Staffan Nygren

30 januari

Så byggdes kyrkstaden i Gammelstad  
– det sociala sammanhanget

13 februari

Arbete för livet 
Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal

Annika Forssén, allmänläkare och forskare i 
Luleå, berättar om sin och Gunilla Carlstedts 
bok ”Arbete för livet.” I fokus står tjugo kvinnor 
födda i början av förra seklet och från olika 
samhällsklasser, arbetsområden och bostadsor
ter. De berättar om sitt liv, sitt arbete – inte minst det obetalda som  
vanligen inte räknats som arbete – och sin hälsa. Berättelserna speglas  
mot 1900talets stora samhällsförändringar och kvinnors liv och hälsa idag.

FRI ENTRÉ TILL ALLA FÖREDRAG
VI BJUDER PÅ FIKA


