SKOGSMUSEET I LYCKSELE • STUBBEN/MASKINEPOKEN KL 18.30 • FIKA

Måndag 15 februari 2016

Nedslag i Lyckseles tidiga historia GUNEL RÖNÉR DOUHAN
”Ordning och reda skulle det vara, ordning och reda skulle det bli”. Om svenska statens kontroll över Ume lappmark genom kyrka, skola, skatteuppbörd, marknad och ting. Olika historiska källor ger oss kunskap om det samiska samhället under 1600-talet. Gunel är pensionerad
universitetslärare från Uppsala med ett stort intresse för samisk historia.

Måndag 29 februari

Gunel har tvingats lämna återbud och ersätts av Skogsmuseets personal
som föreläser på samma tema, men med andra inslag. Gunel återkommer!

Trädgårdarna i Gallejaur – en resa i tiden ELISABETH ÖBERG
Byn och kulturreservatet Gallejaur ligger ca 2 mil söder om Glommersträsk, nästan precis på
Västerbottensgränsen. Här har en gammal by bevarats tack vare tre systrars idoga arbete och
envishet. Deras trädgårdar har sedan restaurerats och är idag levande trädgårdar som speglar
trädgårdsbruket i byn från 1920-tal fram till 1970-tal. Elisabeth är hortonom och arbetar på
Hushållningssällskapet i Norrbotten. I samarbete med Hålla Hus.

Måndag 21 mars kl 19.30. OBS tiden!

Skogens musik SIW BURMAN, OLLE BERGGREN, JOHAN SANDBERG MC GUINNE
Internationella skogsdagen firas med ett VISCAFÉ. Folkmusik och samisk jojk, som berättar
något om människors relation till skogen i södra Lappland framförs. Siw är riksspelman och
arbetar som musiklärare. Olle är utbildad musiklärare och arbetar som kantor i svenska kyrkan.
Johan är jojkare och lärare i sydsamiska. Alla är aktiva i Lycksele.

Måndag 11 april

Röjning – när, hur och varför? KRISTINA ULVCRONA M.FL
Röjning är en skötselåtgärd som innebär att markägaren gör ett aktivt val av vilka träd som ska
röjas bort och vilka som ska stå kvar. Valet och tidpunkten påverkar hur beståndet kommer att
utvecklas. Hur många stammar ska man lämna egentligen? Vad säger forskningen och vad kan
Norra Skogsägarna hjälp dig som markägare med?
Kristina är biolog och har disputerat på produktion och skötselåtgärder i unga skogar.

Söndag 22 maj

Spår i landskapet SKOGSMUSEET, VÄSTERBOTTENS MUSEUM
Tillsammans med arkeologer och skogshistoriker tittar vi på forn- och kulturlämningar i Lycksele med omnejd, såsom spår efter tidig nybyggesverksamhet i Knaften och tjärbränning på
Halvvägsberget, en timmerränna för flottning i Storforsen, samiska lämningar och en
hällmålning vid Öreälven. I samarbete med Alla tiders Västerbotten.
Ingen kostnad, föranmälan krävs: anna-maria.rautio@lycksele.se
MedVetenskap arrangeras av Skogsmuseet i Lycksele, Lycksele sameförening,
Lycksele Hembygdsgille, med stöd av Kungliga Skytteanska samfundet.

