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Måndag 26 september 2016

Hus med historia och hur de kan vårdas

TOMAS BURSTRÖM, ANNIKA LINDBERG, KARIN SÖDERLUND, IRÉNE GUSTAFSON
Om Lyckseles byggda kulturarv samt presentation av Gammplatsens byggda pärlor och den
översiktliga inventering av vårdbehov som där utförs i år. Råd lämnas kring vanliga byggnadsvårdsåtgärder för äldre byggnader.
Tomas Burström studerar vid programmet för museer och kulturarv, Umeå universitet, Annika
Lindberg är byggnadsantikvarie på Historiska Hus, Karin Söderlund är aktiv i Lycksele Hembygdsgille, Iréne Gustafson, Skogsmuseet, har arbetat med Lyckseles kommuns kulturmiljöprogram. I samarbete med Hålla Hus.

Måndag 31 oktober

Kolonisation och definition av Saepmie
Tusen år av sydsamisk historia, nedslag 870-1900

PETER ERICSON
Lever en medeltida, feodal syn på samer kvar? Hur uppstod lappmarken och när/varför trängdes samerna undan? Hur gick det till när äldre tiders skogs- och kustsamer tvangs bli ”sockenlappar”? Hur dog dessa grupper ut? Om sedvana och starka sydsamekvinnor.
Peter Ericson är historiker, sakkunnig i sydsamisk historia och författare. Han är verksam i Härnösand. I samarbete med Lycksele samisk förvaltningskommun.

Måndag 14 november

Hur kommer det sig att Sverige blev en skogsindustriell
stormakt? ERLAND MÅRALD
Om samhälleliga förutsättningar och breda överenskommelser - skogliga samhällskontrakt som gjort att Sverige har kunnat upprätthålla en oproportionellt stor roll internationellt inom
skogsområdet. Föredraget diskuterar detta genom att belysa vilka idéer, mål, aktörer och
organiserade samband som dominerat svensk skogssektor från sent 1800-tal fram till idag.
Avslutningsvis diskuteras eventuella framtida förändringar och utmaningar.
Erland Mårald är professor vid institutionen för Idé- och samhällsstudier. Han medverkar bl.a. i
forskningsprogrammet ”Future Forests”.

Måndag 5 december

Arboretet i Baggböle - en av världens nordligaste trädsamlingar JOHNNY SCHIMMEL
I ord och med mycket bilder berättar föreståndaren för Stiftelsen Arboretum Norr om arboretet utanför Umeå, som nu är 40 år och innehåller 2500 planterade träd och buskar från hela
Norra halvklotet. Samtidigt planteras det som aldrig förr i arboretet och flera
kilometer stigar och leder har anlagts, vilket har fått besökarna att strömma till.
Johnny Schimmel är även verksam som forskare vid SLU.
MedVetenskap arrangeras av Skogsmuseet i Lycksele, Lycksele sameförening,
Lycksele Hembygdsgille, med stöd av Kungliga Skytteanska samfundet.

