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MÅNDAG - TISDAG, 7-8 DECEMBER
Konferens: Förhistoria och medeltid i och kring Norrbotten
Plats: Sessionssalen, Landstingshuset, Robertsviksvägen 7, Luleå

Måndag 7 och tisdag 8 december arrangerar Norrbottens museum i samarbete med Ájtte –
Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk och Silvermuseet konferensen Förhistoria och
medeltid i och kring Norrbotten. Konferensen är en uppdatering av det arkeologiska
forskningsläget under de senaste 20 åren då nya kunskaper har gjort att bilden av Norrbottens
förhistoria och historia har förändrats.
Deltagare vid konferensen är aktörer som arbetar med kulturarvsfrågor vid museer, länsstyrelser,
universitet och andra institutioner i Sverige, Norge och Finland.
Arkeologiska undersökningar och forskning har gjort att en allt mer mångfacetterad bild av det
förflutna i norr har växt fram och väckt nya frågor i teman som länge diskuterats, såsom
invandringsvägar direkt efter istiden, förekomst av kontaktnätverk över stora områden,
resursutnyttjande och dess koppling till identitet. Det har också väckts debatt om hur den
nationella historieskrivningen påverkat vilka aspekter av det förflutna i norr som lyfts fram och vilka
som hamnat i skymundan.
Konferensföredragen blir avstamp för att diskutera frågor kring en mer sammanhållen kunskap om
olika ämnesområden och tidsavsnitt samt framtida forskningsområden.
Några av de föredrag vi särskilt vill uppmärksamma är måndagens två föreläsningar av
Silvermuseets Ingela Bergman Om birkarlar och samer och Lars Liedgren Gustaf Hallströms
undersökningar i Björsbyn 1921. Föreläsningarna är uppdateringar av arbeten inom
forskningsprojektet Recalling the Past vid Institutet för subarktisk landskapsforskning (INSARC),
Arjeplog.
På tisdagen föreläser arkeologer från Uppsala universitet och från Norrbottens museum Om den första invandringen till norr efter istiden. Föreläsare från Sverige (Norrbottens museum), Finland och Norge
kommer också att uppmärksamma den tidiga produktionen av järn som hittats på Nordkalotten.
Massmedia är välkomna att vara med under hela eller delar av konferensen.
Måndag 7 december kl 10.00 vill vi berätta lite mer för massmedia om programmet.
Vid den träffen medverkar Sara Hagström-Yamamoto, Norrbottens museum, Ingela Bergman,
Silvermuseet, Kjell-Åke Aronsson, Ájtte samt Christer Westerdahl, professor emeritus i maritim
arkeologi vid NTNU, Trondheim för att berätta om sin nyutgivna bok Norrlandsleden III.
Platsen för pressträffen är Sammanträdesrum 6 i anslutning till Sessionssalen.
Önskas i övrigt särskilda intervjuer med föredragshållarna under konferensen kontakta vår
pressansvarige Kjell Öberg tfn 070 573 08 83 som också erbjuder fria pressbilder från
konferensen.
Information: Sara Hagström-Yamamoto, avdelningschef Kulturmiljö vid Norrbottens museum,
tfn: 0920-24 35 30, 072-246 70 85, E-post: sara.hagstrom-yamamoto@nll.se

