
ARKIVCAFÉER 
VÅREN 2023
14.00–15.00 (drop-in från 13.30)
Höstvägen 7, Björkskatan, Luleå 
(samma hus som Björkskatans hälsocentral)

19 JANUARI

Boden Radio – först i etern
Den första officiella rundradiosändningen i Sverige skedde sommaren 1921  
från Radiobunkern i Boden till 300-årsjubilerande Luleå. Regionalradion hade 
premiär i Norrbotten 1959, lokalradioförsök startade 1973, och under 1974  
pågick försök med kabeltelevision i Norrbotten – pionjärlänet i etern. 

I SVT-dokumentären från 1974 beskrivs radions utveckling och betydelse från 
1920-tal och framåt, med minnesberättelser, ljud-, bild- och filmklipp från olika 
delar av Norrbotten.

2 FEBRUARI

Vi bodde i Arkadien
Lilian Ryd berättar om sin senaste bok som är den sjätte volymen i hennes  
utforskande av den nordliga kunskapsvärlden. Där skildras en nordsvensk  
tillvaro som ofta avfärdats som exotisk eller till och med extrem, bara för att  
den är sällan berättad. 

Lilian Ryd är född 1949 i Vuollerim och sedan 2001 bosatt i Halland.  
2021 fick hon Region Hallands konstnärsstipendium för litteratur.

16 FEBRUARI

Norrländskan blev mitt livs kärlek
Journalisten och författaren Hans Olov Ohlson berättar om sitt liv med  
Norrländska Socialdemokraten. Han var anställd på NSD åren 1975–1992 och 
medverkar än i dag på frilansbasis. Bland annat skrev han NSD:s 100-årsbilaga 
2019. Föredraget blandar personliga minnen med handplockade händelser ur 
hundra år av Norrbottens historia.

2 MARS

Storsvagåren i Norrbotten
Under de svåra nödåren som orsakades av missväxten på 1860-talet påverkades 
alla i Norrbotten mer eller mindre hårt. Christer Öberg delar med sig av sanna 
livsöden från tiden: om en bonde i Piteå som drabbades av en personlig  
konkurs och hur en fattig Tornedalsfamilj tvingades att utvandra till Norge.

Christer Öberg är släkt- och hembygdsforskare sedan 30 år och har skrivit  
ett antal kombinerade böcker på temat.

ARKIVCENTRUM NORRBOTTEN
Höstvägen 7, Luleå (i samma hus som Björkskatans hälsocentral)

LÄS MER: www.norrbottensmuseum.se och Facebook

16 MARS

Landsfiskalen i Jokkmokk
Cristina och Tore Öberg har skrivit boken om den legendariske landsfiskalen  
Erland Ström, som var verksam i Jokkmokk under åren 1923–1955.  
De berättar om Jokkmokkspolisens många gånger dramatiska insatser i  
fjällvärlden, men även om Erland Ströms kulturhistoriska gärning som  
en av landets främsta samlare av samiska kulturföremål.

30 MARS

Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer
Projektet Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer studerar konsekvenserna av 
vattenkraftsindustri och klimatförändringar för fornlämningar, kulturlandskap 
och människor längs norra Sveriges älvdalar. 

Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, och Frida 
Palmbo, arkeolog vid Norrbottens museum, berättar om projektet.

13 APRIL

Demokratisyn i föreningslivet
Hur har demokratisynen i föreningslivet förändrats? I Sverige råder en  
vedertagen syn på folkrörelser som en viktig del i den demokratiska utveck-
lingen. Många gånger beskrivs ideella föreningar som demokratiskolor.  
Men vilken demokratisyn är det egentligen som förmedlas i föreningar?  
Och hur har den förändrats? 

Historikern Niklas Hill, som gått på djupet med sex decennier av svenska 
föreningshandböcker, presenterar här sina resultat och reflektioner.

27 APRIL

Sannings- och försoningskommissionen
Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och  
lantalaiset är en statlig utredning som är tillsatt för att utreda kränkningar och 
övergrepp på dessa minoriteter. 

Utredningen ska vara klar under våren 2023 och vi får lyssna på bakgrunden 
för arbetet och hur kommissionen har bedrivit utredningen.

Fri entré. Vi bjuder på fika!


