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Forskarrum Nordanå har invigts

Hög stämning, spännande 
föreläsningar, miniutställ-
ningar, förfriskningar och 
överraskningsmoment på 
dialekt.

– Toppendag! Men jag 
ser att medelåldern bland 
besökarna är hög. Utmärkt, 
men vi vill också locka de 
yngre, påpekade  Marika 
Eserstam Kjellsson, före-
ståndare och pedagog på 
Folkrörelsearkivet.

Se där en utmaning inför 

framtiden. Invignings-
gäster var Robert Tede-
stedt, journalist, radioman, 
och privatforskare, Maria 
Broberg, journalist, och 
Lars Andersson, Norrans 
chefredaktör.

– Det är lätt att bli 
hemmablind, men det 
här är suveränt.  Forska 
själva också, uppma-
nade Tedestedt, som 
bland annat berättade 
hur handlingar från 1600-

talet i hans födelseby,  
Renbergsvattnet, damm-
sugits.

”Ganska unika”
Tillsammans med tv-kolle-
gan Anders Lindqvist från 
Balsjö har han besökt Eng-
land och spionerat efter lik-
nande lokalhistoria.

– Men den fanns bara 
inte. Vi i Sverige är ganska 
unika när det gäller denna 
folkrörelse.  Den här sats-
ningen är garanterad succé, 
sa Tedestedt.

Norrans gamla tidnings-
lägg, de första från 104 år 
sedan, ska kunna studeras 
på Forskarrum i framtiden.

– Det känns okej att vi 
flyttar alla lägg hit. Så  all-
mänheten kan läsa och titta 

på bilder. Bara i vår helg-
bilaga har vi 900 lokala 
människor på bild under 
ett år. Norran är en del av 
lokalhistorien, sa Norrans 
Lars Andersson.

Maria Broberg, journa-

list från Sorsele, berättade 
att hon och maken tagit 
över ett timmerhus från 
1850, fixat till, men behållit 
mycket av det gamla.

– Fantastiskt, sa Maria, 
som vid föreläsningen pre-
senterade Företagsarkivet 
i Westerbottens dokumen-
tationsprojekt.

Ungdomsstipendium
Lördagens glada nyhet var 
att ett lokalhistoriskt ung-
domsstipendium på 5 000 
kronor upprättats. Man ska 
vara max 25 år och kan söka 
för arbete, uppsats, teater, 
dans, med mera.

– Men det finns ett krav. 
Huvudsaken är att arbe-
tet dokumenteras, sa Eser-
stam Kjellsson.

Staffan Brännström och 
Sture Högberg, båda Skel-
lefteå, besökte invigningen.

– Spännande, man blir 
sugen på studera gamla 
tider, konstaterade de.

Kaj och Raili Wallmark, 
Kroksjön, tillhörde också 
gästerna.

– Helt perfekt. Vi bru-
kar vara på Nordanå då och 
då, men ska komma oftare, 
nu. Jag guidar ibland fin-
ska turister och här finns 
det fantastisk information, 
sa Raili.

Robert Tedestedt tillade:
– Mycket information 

finns på nätet, men faktiskt 
inte allt. Därför är dessa 
lokaler ett spännade cen-
trum för fortsatt forskande.
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Vill locka unga
”Jag ser att  
medelåldern  
bland besökarna  
är hög. utmärkt, 
men vi vill också 
locka de yngre.”
Marika Eserstam Kjellsson, 
föreståndare och pedagog på 
Folkrörelsearkivet.

PriVatforskare.
Profilen robert tedestedt berättade att han dammsugit ren-
bergsvattnet på information från 1600-talet.

triVDes.
Vid invigningen. kaj och raili Wallmark , båda kroksjön.

glaD.
Maria Broberg, journalist från sorsele, berättade om sitt nya 
liv och hus vid invigningen.

inVigningsDags.
av forskarrum nordanå. talar gjorde  Marika eserstam kjellsson,  
folkrörelseaktivet, kristina friberg, skellefteå museum, och  
gunilla Wikström, företagsarkivet, näringslivskontoret i Västerbotten.
FOtO: ROiNe SANdléN

SKELLEFTEÅ · Äntligen! Skellefteå har  
fått en ny mötesplats för lokalhistoria, 
berättande och byggnadsvård. Men frågan 
är: kan Forskarrum Nordanå locka den 
unga generationen? 


