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FRE 11/9 och SÖN 13/9

Fira Kulturarvsdagen
Plats: Norrbottens museum Björkskatan
Den 11–13 september firas de europeiska kulturarvsdagarna runt
om i landet. Hos oss på Norrbottens museum firar vi
Lilla Kulturarvsdagen den 11 september med program för
skolklasser och Kulturarvsdagen öppen för allmänheten
den 13 september mellan kl 11-15.
Vi bjuder bland annat på:
l Föreläsning om Ragnar Lassinantti- Norrbottens mest
kände landshövding som skulle ha fyllt 100 år i år.
Av och med sonen Gunnar Lassinantti.
l Vi presenterar Norrbottens museums föremåls- och
bildsamlingar - både i fysisk form och digitalt i databasen
Carlotta som finns på webben.
l Museifotograf Staffan Nygren berättar och visar film om
livsverk och människor i Norrbotten.
Filmberättelsen om Folke Lax snickeri i Övertorneå - ett
gammalt remdrivet snickeri som i två generationer, i mer än
80 år, tillverkat möbler och obelisker, byggt skolor och
lärarbostäder.
Vi visar också filmen om Adolf Hjort, bygdefotografen från
Sörbyarna – ett livsverk och unik bildskatt om livet, bygden
och människorna.
l Fråga antikvarien om museets samlingar, få tips hur du
letar bilder och föremål i databasen Carlotta.
l Öppet på Arkivcentrum: temautställning i forskarsalen,
studera arkivhandlingar, tidningslägg, böcker och andra
skrifter.
Hela programmet: http://www.norrbottensmuseum.se/

Årets tema ”Människors värv och verk – en resa i industri- och
teknikhistoria handlar om allt från uppfinningar och smarta
tekniska lösningar till hur det såg ut i industrin, verkstaden och
jordbruket förr. Industri och teknik utgör en del av våra liv eftersom
vi dagligen kommer i kontakt med otaliga föremål och varor. Men
varifrån kommer alla de saker vi använder? Och vilka människor
stod bakom alla tekniska idéer och lösningar?
Vi uppmärksammar särskilt Ragnar Lassinanttis värv och verk
i Norrbotten, med anledning av det pågående jubileumsåret.
Se mer på http://lassinantti.se/
Söndag 13/9
Tid: 11.00 - 15.00
Plats: Norrbottens museum, Höstvägen 7,
Björkskatan Luleå.
Fakta Kulturarvsdagen
Evenemanget är en del av Europarådets och Europeiska
kommissionens gemensamma program European Heritage Days
(EHD) som är det mest firade gemensamma kulturevenemang som
delas av Europas medborgare.
Riksantikvarieämbetet är samordnare av evenemanget i Sverige i
samarbete med Sveriges Hembygdsförbund
och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Syftet är att bidra till att
skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Förra
året lockade evenemanget närmare 200 arrangemang
och 30 000 besökare bara i Sverige.
Mer om de europeiska kulturarvsdagarna och
alla arrangemangen hittar du på www.raa.se/kulturarvsdagen.
Följ oss gärna på #Kulturarvsdagen.
Kontakt: Anna Lundgren, avdelningschef Bildarkiv
och samlingar tfn 0920 24 35 08 samt Anja Wrede
tfn 0920-24 35 26, 072-540 40 54.

