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Special: Arkivcentrum Norrbotten och årsboken
Hembygdsgårdens dag i  Gällivare

Bridging Ages - tidsresan som metod för lärande och lokal utveckling

Norrbottens hembygdsförbund

HEMBYGDSRÖRELSENS VISION - En levande hembygd öppen för alla

•  vi ska värna kulturarvet över tid

•  vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse

•  vi ska verka i lands- och stadsbygd

•  vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling
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Redaktör´n
Hösten övergår nu snart till den mörka årstiden, träden har 
gulnat och rönnbären hänger envist kvar fram till siden-
svansarna och trastarna kalasat upp  de bärtyngda grenarna.
Jag gjorde ett besök till Murjek i samband med artikeln till 
museets årsbok om seminarierna i allmänhet och småsko-
leseminariet i synnerhet. Jag blev fantastiskt väl omhän-
dertagen av hembygdsföreningens medlemmar som genom 
sitt idoga arbete håller uppe byn. Att komma till det gamla 
stationssamhället idag är inte en rolig syn då människorna 
bara lämnat hus och hem. Att en by som Murjek haft nästan 
fem hundra innevånare till att idag ha ett femtiotal, bara 
detta talar sitt tydliga språk om en bygds uppgång och fall. 
Men en ljusning finns, ungdomar och familjer från Tysk-
land, England, Nederländerna, Finland, Norge och Spanien 
och även från övriga landet flyttar till byn. Kanske det vore 
på plats att ta sig an ett eller fler reportage kring dessa av-
folkningsbyar. Tipsa mig !

 I detta nummer har jag tagit upp en företeelse som går 
under beteckningen Bridgin Ages en typ  av pedagogiskt 
lärande i typen tidsresor med olika teman. Det är en 
verksamhet som pågått länge vid olika museer och hem-
bygdsföreningar i landet. Vi har något liknande i Luleå på 
Friluftsmuseet Hägnan som årligen arrangerar tidsresor för 
skolungdom och intresserade besökare. I Norrbotten finns 
det gott om underlag att förverkliga denna nya pedagogik.
 Jag har även med en kort rapport från förbundets riks-
stämma i Uddevalla, dock bara bilder men som sagt en bild 
brukar säga mer än orden. 
 I tidningen finns även en artikel om Arkiventrum vid 
Norrbottens museum som vid en första överblick bara 
ett arkiv men som innehåller betydligt mer om man läser 
vidare, där finns faktiskt hela vårt norrbottniska kulturarv 
och säkert finns det lika mycket på hembygdgårdarna.

Väl mött på Höstmötet den 28 oktober.
Rolf Johansson, redaktör
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I boken Norrbottens synliga historia del 2 från 1998 står 
det om stationssamhället Murjek:

”Hoten mot miljön är avfolkning och därmed bristande 
underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.

Som en tidsspegling av utvecklingen i stationssamhäl-
let får den nedlagda kiosken stå som symbol för detta 
idag har Murjek en mycket aktiv hembygdsförening 
och deras verksamhet skapar gemenskap, trygghet och 
identitet. Intresset för kulturarvet och kulturhistorien 
är drivkraften i engagemanget för deras hembygd. Här 
möts alla generationer och hembygdsföreningen är kittet 
som håller samman bygden trots att människor flyttar 
från bygden men kommer som  hemvändare i stället.
Trots allt så finns det en spirande framtidstro, ungdomar 
börjar återvända, många nationaliteter flyttar in till 
bygden och sakta men säkert kommer bygden att leva 
upp igen, vem vet.
  Som en del i hembygdsrörelsen vision är att vi skall 
värna om kulturarvet över tid men även spela en aktiv 
roll för en hållbar samhällsutveckling och möta män-
niskors kulturarvsintresse.

Fotnot/ Kiosken drevs under åren 1952-1992.
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Hembygdsgårdens dag i Gällivare
Varje år i augusti anordnas Hembygdsgårdens dag över 
hela landet och Norrbottens hembygdsförbund var in-
bjudna att delta vid festligheterna på hembygdsområdet 
intill en brusande Vassara älv.
 Inbjudna var hembygdsförbundets ordförande Karl 
Petersen, Luleå och redaktören Rolf Johansson.
Dagen till ära bjöds det på strålande sol och många 
besökare som fick möjlighet att avsmaka bygdens de-
likatesser vid olika bord. Där bjöds det på kolbullar, 
delikatesser samt dopp i kopp som serverades i Engel-
ska baracken samt en ljuvlig doft av nybakat bröd från 
bagarstugan.
 Inom Gellivare socken finns idag ett flertal hem-
bygdsföreningar och på plats i hembygdsområdet fanns 
Purnuvaara och Nattavaaras hembygdsföreningar som 
visade upp delar av sin verksamhet. Gellivare sockens 
hembygdsförenings ordförande Ann-Helen Mickelsson 
sken ikapp med solen och även för den delen hem-
bygdsföreningens medlemmar som genom sin insats 
förverkligade hembygdsgårdens dag.
 Hembygdsförbundets ordförande Karl Petersen höll 
ett inspirerande tal om sina upplevelser i hembygds-
rörelsen och han tog även upp den nya visionen som 

den svenska hembygdsrörelsen har som styrdokument. 
Innehållet kan sammanfattas som att en levande hem-
bygd är öppen för alla samt värna om kulturarvet över 
tid och att vi är en välkommande rörelse som möter 
människans kulturarvsintresse och att vi skall verka 
i lands- och stadsbygd samt att hembygdsrörelsen ska 
spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen.  Karl Petersen 
tog även upp hembygdsföreningarnas beroende av stöd 
från kommunerna där det finns aktiva hembygdsför-
eningar.
Efter talet så bjöds det upp till dans på dansbanan med 
Vassara älv som bakgrund.

Strålande sol och mycket folk rörde sig i hembygdsområdet. Det 
bjöds på många läckerheter och alla fick möjlighet att avsmaka.

Två mycket nöjda ordföranden, Ann-Helen Mickelsson, 
Gellivare sockens hembygdsförening och Karl Petersen, 
Norrbottens hembygdsförbund.

Två damer som redaktören tappat namnen på men 
bjöd på läckerheter från Purnuvaara



         Hembygd i norr 2 - 2017       5 

Styrelsemöte i Rikti-Dockas

Torbjörn Riktig - en traditionsbärare Styrelsen samlad utanför Torbjörns sommarstuga på 
kulturresevatet Rikti-Dockas.

Styrelsen fick en noggran genomgång av alla bygg-
nader som finns i området.

Rikti-Dockas är ett välbevarat, skogssamiskt nybygge 
som etablerades på 1860-talet. 
Kulturreservatet ligger ensligt i det vidsträckta skogs-
landet mellan Råneå älv och Kalix älv. Området består 
idag av tre bostadshus, bagarstuga, sommarladugård, 
ladugård, härbre, avträde lador och en rökbastu. Gården 
är ett byggnadsminne som skyddas av kulturminnes-
lagen och även ett riksintresse för Kulturmiljövården 
enligt miljöbalken.
 Av den anledningen planerade hembygdsförbundet 
ett styrelsemöte på ort och plats tillsammans med Tor-
björn Riktig. Väl på plats fick styrelsen en guidad tur 
runt ägorna tillsammans med Torbjörn som berättade 
historien bakom dessa byggnader. En annan anledning 
var Torbjörns önskemål om en framtida förvaltning. 
Styrelsen beslutade kontakta ansvariga aktörer för 
att diskutera hur området kan säkras och utvecklas i 
framtiden.
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Många barn och vuxna har fått en stark upplevelse av en historisk tid, händelse och plats genom en tids-
resa. Det kan vara en marknadsdag 1348, ett bröllop 1886 eller det svenska mottagandet av flyktingar 
från koncentrationslägren 1945. Metoden används av bland andra museer och hembygdsföreningar.  
Bridging Ages är en organisation för att främja och sprida tidsresan som metod för social hållbarhet och 
lokal utveckling genom fördjupad reflektion kring aktuella frågor. Den har idag medlemsorganisationer 
i tjugofem länder. 

Så går det till
En viktig del av tidsresan är själva platsen, att gruppen 
är där det de ska gestalta och uppleva faktiskt har hänt. 
En annan förutsättning är förberedelsearbete med fakta 
om den tiden, händelsen, nyckelpersoner, särskilda frå-
geställningar och en dramaturgi som en trygg ram för 
deltagarna att uppleva och improvisera inom. Ofta är det 
deltagarna själva som planerar tidsresan med studier och 
diskussioner om tema och frågeställningar, val av plats 
och tid. Det kan annars göras av till exempel pedagoger 
eller en hembygdsförening. En enklare rollfördelning 
och några tidsmarkörer som klädesplagg gör gruppen 
redo för att förflytta sig i tiden. 
 En tydlig start, till exempel att alla gemensamt 
blundar, räknar ned och knäpper med fingrarna och 
en liknande avslutning ramar in själva tidsresan. Alla 
deltar, vilket skapar en gemenskap, men där finns också 
utrymme för var och en att välja i vilken grad man vill 
ta plats och uttrycka sin rollfigur. Genom olika inslag 
som musik, att laga mat, resa tält etcetera aktiveras 
alla sinnen. Väl ”tillbaka” i nutiden kan gruppen och 
pedagogerna eller andra leda ett samtal om vad man 
upplevt, vardagsfrågor, orättvisor och rädslor, skillnader 
och likheter med vår tid utifrån till exempel könsroller, 
värderingar, tabun och normer. 
 En insikt som snart står klar när man arbetar med 
tidsresor är att tidsresan inte bara handlar om att lära 
om historia, utan i minst lika hög grad om att lära 
genom historien. När vi kliver ur vår egen tid och vårt 
eget vardagssammanhang och in i en annan tid, kultur 
och värderingssystem får vi nya perspektiv och frågor 
väcks. Vi lär oss minst lika mycket om vår egen tid och 
oss själva som om tidsresans år, plats och människor. 

Bridging Ages
På Kalmar länsmuseum har man arbetat med tidsresor i 
årtionden och byggt upp en hög kompetens i ämnet. Idag 
är det en betydande del av verksamheten, både på museet 
och genom otaliga besök runtom på skolor, hembygdsgår-
dar, äldreboenden och konferenser. Metoden har också 
spridits internationellt och idag finns många  pedagoger 
och andra intresserade runtom i Sverige och världen 
med förmåga att förbereda och organisera tidsresor för 

både barn, ungdomar och vuxna. Flera böcker och lärar-
handledningar har producerats och numera finns också 
högskole-/universitetsutbildningar där tidsresan ingår. 
www.kalmarlansmuseum.se/
 Genom det stadigt växande intresset världen över för 
tidsresans kraftfulla metodik bildades Bridging Ages 
2004 som ett nätverk för utbyte och samarbete. Det 
omformades 2007 till en organisation och firar därmed 
10 år 2017. Organisationen har idag medlemmar i 25 
länder på 4 kontinenter. Medlemmar är skolor, museer, 
kommuner, universitet och ideella organisationer varav 
SHF är en. Omkring 20 000 personer deltar varje år 
i tidsresor som ordnas av medlemsorganisationerna. 
 Ebbe Westergren, en av grundarna av Bridging Ages 
menar att tidsresan kan användas för att göra stor 
skillnad i den komplexa värld vi lever i. 
Tidsresan är en pedagogisk metod och lärprocess för 
att ge rum för reflektion kring dagsaktuella frågor. 
Kulturarvet kan splittra och dela oss, till exempel om 
vi har olika tolkning av historien, men det kan också 
ena och läka oss. Tidsresan är ett kraftfullt verktyg 
för att, utifrån kulturarvet, överbrygga konflikter och 
skapa dialog och förståelse mellan grupper med olika 
utgångspunkter.

Artikel från Bridging Ages

Läs mer: www.bridgingages.com
Jamtli – länsmuseet i Jämtlands län, arbetar med tids-
resan som metod. http://www.jamtli.com/

I Norrbotten finns samma koncept på Friluftsmuseet 
Hägnan i Luleå som arrangerar under sommartid. 
Här kan nämnas det historiska spelet i Världsarvet 
Gammelstads kyrkstad.

Bridging Ages - en internationell organisation för 
tidsresan som metod för lärande och lokal utveckling
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Betalar ni för mycket?
slangbrottsventil med diskmaskinsskydd, över-
spänningsskydd, EIO-eltest samt jordfelsbrytare.

Kom ihåg inför hösten!
Det finns en rad åtgärder att vidta på hösten
för att minimera skaderiskerna: Rensa
hängrännorna, kontrollera takbeklädnaden,
stäng av och töm vattenutkastare, kontrollera
att värmesystemet ger tillräcklig grundvärme,
öppna skåp och dörrar för att öka luftcirkulationen.

Ta del av fler tips på hembygd.se/forsakring
eller facebook.com/hembygdsforsakringen

1. Rätt försäkringsskydd
Betalar ni för mycket premie? Och är ni försäkrade 
när olyckan är framme? Er förening bör årligen se 
över så att ni inte försäkrar varken mer eller mindre 
än vad ni har behov av. Se över så att angiven 
lösegendom motsvarar värdet på era saker. Se till 
att angivna ytor stämmer och att ni inte har en 
tecknad olycksfallsförsäkring för personer som inte 
längre arbetar hos er.

2. Anmäl säkerhetsrabatt senast 31 oktober
Se över vilka säkerhetsåtgärder som är vidtagna 
eller vidta nya åtgärder - och skicka in blanketten 
för att få säkerhetsrabattsenast 31 oktober. Rabatt 
på upp till  30 % av försäkringspremien ges för 
vatten-felsbrytare,brand- och inbrottslarm kopplat 
till larmcentral, enklare brand- och inbrottslarm, 

Bridging Ages internationella konferens 2017 hölls i 
Vaasa i Finland. En av dagarna bjöds deltagarna in 
till en tidsresa för att uppleva den kaotiska perioden i 
Finlands historia, hösten 1917. Det var då starka spän-
ningar mellan konservativa och radikala krafter precis 
innan den ryska revolutionen som ledde till Finlands 
självständighet och ett blodigt inbördeskrig. 
Foto: Viktoria Hallberg

Tidsresenärerna spelade rollerna av besökare från olika 
byar som kommit till ett utbildningscentrum för att få 
information om utbildningar i jordbruk och hushålls-
kunskap. Men snart kom samtalen mer att handla om 
de olika ”röda uppviglare” som pratade om rösträtt, 
åtta timmars arbetsdag och andra idéer. 
Foto: Viktoria Hallberg
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Arkivcentrum och Norrbottens museum Björkskatan

Norrbottens-Kuriren (1861-): 1864-65, 1885, 1887-2007
Norrländska Socialdemokraten (1919-): 1919-1991, 
2005-2007. Haparandabladet (1882-): 1936-1944 samt 
strönummer. Norrskensflamman (1906-): 1906-1997 
(vissa luckor). Nordsvenska Dagbladet (1904-1907): 
1906, 2 juli-29 september (nr 152-228). Norrbottens 
Allehanda (1891-1951): 1918 (nr 1-102). Piteå-Tidningen 
(1915-): 1918, juli-december (nr 52-102). Wester- och 
Norrbottens läns tidning (1841): 1841

Tidningsarkivet

Bildarkivet

Berit Åström på bildarkivet ansvarar för ca 1,8 miljoner 
bilder från 1880-talet fram till idag. I bildarkivet speglas 
människor, kulturmiljöer och samhällets utveckling i 
Norrbotten. 
 Hon tar gärna emot bildskatter från länet men har ett 
krav, att det finns med information om bilderna samt att 
det skall finnas någon fysisk person som lämnar riktig in-
formation och gärna fotografens namn. Bilder som lämnas 
in tillfaller bildrättigheterna Norrbottens museum och blir 
bevarade till eftervärlden genom digitalisering och arki-
vering av originalen samt sökbara på databasen Carlotta.

Föremålssamlingar

Museets föremålssamling har en tidsmässig 
spännvid på 11 000 år mellan del äldsta och yngsta 
föremålen. I föremålssamlingen ingår även den 
arkeologiska delen som är mycket omfattande. 
Föremålssamlingen består av bruksföremål, möbler 
mm som speglar hur allmogen i länet levde.  Alla 
föremål har sin egen historia.
 Den arkeologiska samlingen fylls på kontinuer-
ligt genom de arkeologiska undersökningar som 
museet gör exempelvis där väg och järnväg dras 
fram genom landskapet men även inventeringar 
i landskapet. Alla dessa arkeologiska fynd ger en 
viktig kunskap.

Biblioteket

I biblioteket finns böcker, skrifter och tidskrifter om 
arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, etnologi, 
konst, lokalhistoria mm som berör Norrbottens län 
och Norrbottens museums verksamhet men även 
omgivande regioner dvs Nordkalotten.
 Här finns böcker från 1500-talet och framåt men 
skrifter och annat före 1900 förvaras dock i arkivet. 
Biblioteket ligger i anslutning till forskarsalen och 
är tillgängligt som ett referensbibliotek, dock inga 
hemlån, men är öppen för alla intresserade av lit-
teraturforskning. 



         Hembygd i norr 2 - 2017       9 

Forskarcentrum

Vid arkivcentrum finns även en forskarsal som är 
bemannad tisdag till torsdag, måndagar och fredag 
efter överenskommelse. Personal hjälper till att ta fram 
arkivalier. 
 En fördel är att man i god tid tar kontakt och beställer 
fram det man vill forska i. Forskarsalen är välbesökt på 
tisdagar och besökarna kommer oftast från universitetet.

Folkmusikarkivet

Här finns möjlighet att lyssna på ca 3 000 låtar och visor-
som spelats och sjungits i Norrbotten bl.a musikstycken 
på meänkieli och svenska men även militärmusik. En 
liten del av länets låtskatt finns att lyssna på nätet men 
större delen finns att lyssna på Norrbottens Arkivcentrum, 
givetvis i forskarsalen. 
 Vill man ha en större överblick av länets folkmusik finns 
det på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. 
Ájtte har digitaliserat flera tusen jojkar från hela Nord-
kalotten och därmed från stora delar av Norrbottens län.

Norrbottens föreningsarkiv bildades 1965 under namnet 
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. Under alla är bildan-
det har man arbetat med att bevara och dokumentera 
men även tillgängliggöra föreningslivets historia i länet 
i forskningens tjänst.Arkivhandlingar från 1800-talet till 
idag har genererat ett arkiv bestående av 3 000 föreningar. 
 Norrbottens föreningsarkiv är öppen för alla och 
föreningar är välkomna som medlemmar. Nedlagda 
föreningar kan donera kostnadsfritt sina handlingar till 
föreningsarkivet.

Norrbottens föreningsarkiv

Norrbottens museums tjänstearkiv

Läs mer på: http://norrbottensmuseum.se/arkiv-samlingar.aspx

Norrbottens museum har många verksamhetsområden 
och här kan nämnas bl.a dokumentation av bebyggelse, 
utställningar och kanske främst de arkeologiska under-
sökningar som görs varje år.
 I detta arkiv finns handlingar från företag i Norrbot-
ten som kanske inte finns mer eller mindre  men vill ha 
sitt material arkiverade på annat sätt. I arkivet finns även 
privata arkiv av kända släkten. Här finns även företags-
arkivet som innehåller ett flertal kända företagsnamn.
Om sjöfarten i Norrbottens finns det även arkivhand-
lingar som exempelvis från Rödkallens fyrplats  mm.
Bland övriga arkivhandlingar kan nämnas Bygdespegeln 
med illustrerade uppsatser från folkskolorna i länet un-
der 1951 - 1953 kring temat hembygden. Här finns även 
en byakista från Björsby byamän.
 I museets tjänstearkiv finns även topografiska serier 
över länets socknar samt även ämnesordnade serier.
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Årsboken på gång med temat- Folkskolan 175 år

Omslag och grafisk design Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

Kanske det vore på sin plats att berätta om bakgrunden 
till temat Folkskolan 175 år som årsboken tar upp. Det 
hela började sommaren år 1842 fick alla församlingsbor 
höra en stor nyhet. Prästen i sin predikstol läste upp en 
skrivelse om folk-skolor. Skrivelsen handlade om att det 
i varje socken (församling) skulle finnas minst en skola 
och en skolstyrelse med prästen som ordförande. På den 
tiden fanns det oftast inte utbildade lärare som skulle 
undervisa i läsning, skrivning, räkning, kristendoms-
kunskap och sist men inte minst biblisk historia mm.
 För vår del i det mångkulturella län som vi bor i 
gjorde folkskolan sitt intåg. Byaskolorna växte upp i 
glesbygden och för Tornedalens del skriver Lars Elenius 
om folkskolans utbyggnad där. En annan artikel från 
Elenius handlar om Nils Holgersson besök i Norrbotten.
Sen har vi den samiska kulturen med nomadskolorna 
och där skriver fd. nomadskoleinspektören Lars Tha-
massom och Kaisa Huuva, som arbetat med kulturfrå-
gor på Sametinget om den samiska folkskolan, och i 
synnerhet nomadskolorna. 
 I det här sammanhanget är det på sin plats att nämna 
lärarutbildningarna som oftast fyllde upp det skriande 
behov av lärare i folkskola. Vi hade i Norrbotten semi-
narie för lapska småskollärarinnor i Mattisudden och 
Murjek. Ett seminarie för de finsktalande i Haparanda. 
Utbildningsbehovet var stort.
 Lärarrollen förändrades med tiden och om detta 
skriver Ivan Åkerlund om. Arbetsstugorna var en del i 
folkskolan och författaren Gerda Helena Lindskog tar 
upp historien bakom dessa i en artikel. Anita Kenttä 

tar upp särskolan i sin artikel om historien bakom 
särskolan.
Skolminnen från den tiden finns även med i två artik-
lar delas av journalisten Ulrika Vallgårda samt Thyra 
Lidström.
 Från museets samlingar berättar Anja Wrede om 
skolplanschernas långa historia som på den tiden fyllde 
en viktig pedagigisk metod. Bygdespegeln från 1950-ta-
let där barns berättelser om skolan förr och nu.
Årsboken kommer ut i månadsskiftet november/de-
cember och finns att köpa på museets bokhandel och 
på arkivet på Björkskatan.

Förlagsredaktör sen många år tillbaka, Per Moritz, kän-
ner sig nöjd med att ännu en årsbok ligger klar för tryck-
ning, hans 21:a årgång och museets 86:e.
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Riksstämman i Uddevalla 2017
Riksstämman invigdes på Bohusläns museum invid Bäveån. Lars Lindberg bördig från Uddevalla tog med sig vår rollup.

Hotell Bohus rumsutsikt klagade man inte på....

Stämmoförhandlingarna var förlagda på hotell Bohus.

Hembygdsresan utomskärs gick till den gamla fyrön Hållö 
utanför Smögen, vädret var inte på vår sida men  vid 
lunchtid sken solen på fastlandet. Lars Lindberg gjorde 
resan i stenen rike.

Hembygdsförbundets nya ordförande Maria Norrfalk.

Hembygdsresan avslutades med ett besök på Kungshamns 
hembygdsgård med kaffe och information om hembygds-
föreningens verksamhet.
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Årets höstmöte har vi här!

Programmet för dagen

10.00  Samling. Kaffe/te med smörgås

11.00  Rundvandring och visning av Norrbottens 

             föreningsarkiv

12.00    Lunch

13.00  Samtal om samarbete mellan Hembygds- 

            förbundet och Föreningsarkivet

14.30  Film och information om Rikti Dokkas

15.00  Kaffe och avslutning

Anmälan kan ske till:
Lena Engstrand 0920-24 35 28 eller e-post: lena.
engstrand@norrbotten.se

Välkommen!

Norrbottens hembygdsförbund har sitt höstmöte 
den 28 oktober 2017 på Norrbottens museums ar-
kivcentrum. Har ni anmält er förening? - gör det. 

Arkivens dag 11 november
Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga 
sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner 
över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är 
att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred be-
märkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven 
uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor 
till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att 
säkerställa den information som skapas idag.
 Arkivcentrum Norrbotten arrangerar detta under 
temat "Synd och skam",  om sådant man försökt glömma 
– och ibland också försökt gömma. I arkiven finns spår 
av det som upplevts som skamfyllt och syndigt. 
Planering inför detta pågår och programpunkterna 
är inte klara men kommer att finnas på Facebook 
(Arkivcentrum Norrbotten) och museets hemsida den 
närmaste tiden.

Välkommen till Arkivens dag!


