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Tisdag 22 september

Människan och tallen 1555-1910
ANNA-MARIA RAUTIO

Om samers och nybyggares allsidiga bruk av tallskog i förindustriell tid, där nyttjandet ställs i
relation till de första kommersiella avverkningarna. Ekologi, historia och arkeologi har använts
för att kvantifiera ett långsiktigt resursutnyttjande. Ett bildspel från norra Europas kanske sista
naturskog Tjeggelvas naturreservat i Arjeplogs kommun visas.
Anna-Maria är skogshistoriker och projektanställd på Skogsmuseet.

Måndag 28 september

Jojk i Lycksele 1914
MATHIAS BOSTRÖM

Om Karl Tiréns insamling av samiska jojkar för 100 år sedan på så kallade fonografcylindrar.
Nära 300 inspelningar finns idag på Sveriges Visarkiv – och några av dessa får vi lyssna på.
Mathias har disputerat på ”Folkmusikens dokumentationshistoria” vid Uppsala Universitet.

Måndag 26 oktober

Hormoslyranvändningen i skogsbruket 1950-80
SANDRA LESTANDER

Om hormoslyranvändningens utveckling och fall i de norrländska skogarna med särskilt fokus
på effekterna av besprutningen i Arjeplog. Genom historiska källor och fotografier får vi följa
argumentationer för besprutning och vilka drivkrafter som slutligen gjorde att skogsbruket tog
avstånd från metoden.
Sandra är nyutexaminerad jägmästare från Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Tisdag 17 november

Vegetationens invandring till Lycksele vid istidens slut
ROLF ZALE

Om nya undersökningar som gör att förklaringen till hur de mer än 9000-åriga ”Norrängstallarna” (finns numera på Skogsmuseet) hamnat under marken måste omprövas.
Undersökningarna visar också vilken sorts vegetation som fanns när inlandsisen smälte bort.
Rolf är universitetslektor vid inst. för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet.

Onsdag 9 december

Sejten i Keppejaur – en berättelse om släktförbannelse och ohälsa
LENA MARIA NILSSON

Om hälsovård i den samiska traditionella kunskapen. Sedan århundraden tillbaka har den
samiska kulturen tillägnat sig kunskaper och färdigheter i syfte att förebygga och läka skador
och sjukdomar.
Lena Maria är doktor i folkhälsovetenskap och arbetar vid Arktiskt centrum, Umeå Universitet.
MedVetenskap arrangeras av Skogsmuseet i Lycksele, Lycksele sameförening,
Lycksele Hembygdsgille, med stöd av Kungliga Skytteanska samfundet.

