SKOGSMUSEET I LYCKSELE • STUBBEN/MASKINEPOKEN KL 18.30 • FIKA

Måndag 20 februari 2017

Om identitet och försvunna förfäder
CHRISTINA ÅHRÉN, MIKAEL JAKOBSSON
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En kväll med två inslag:

Bland aktivister, traditionalister & grytlappar – om samisk identitet.

Vem är same idag? Måste man tillhöra renskötarkollektivet? Vad är en ”nysame”? Är det ett
skällsord eller någon som tagit tillbaka sin samiska identitet som genom statens lagstiftning
fråntogs förfäderna? Det finns många frågor som unga samer funderar på idag. Med Christina
Åhrén, ledamot vid sametinget, som forskat och skrivit om unga samers identitet.

Försvunna förfäder – om repatriering av samiska kvarlevor.

Samernas ursprung har länge varit intressant för forskare och det blev särskilt intressant för
Statens Institutet för rasbiologi, som tillkom på 1920-talet. Samer fotades och mättes från
topp till tå. Samiska kvarlevor grävdes upp och togs till olika institutioner för forskningens
skull. ”Nu vill vi ha tillbaka kvarlevorna”, säger samerna. Med Mikael Jakobsson, ordförande i
Lycksele sameförening, antikvarie på Skogsmuseet och representant i sametingets etiska råd.
I samarbete med Lycksele samisk förvaltningskommun.

Måndag 20 mars

Fyrhjulingar – användbara men farliga
TOMAS NORDFJELL

Fyrhjulingar används till många ändamål inom jord- och skogsbruket. Varje år omkommer
sju-åtta förare i Sverige och 1700 skadas. Hälften av olycksfallen och dödsfallen sker när
fyrhjulingen välter. Tomas Nordfell, professor i Skogsteknologi på SLU, presenterar dagens
kunskapsläge och visar en ny, revolutionerande skyddsbåge. Tyngdpunkten ligger på svensk
forskning, men Tomas berättar även vad man gjort i Australien på säkerhetsfronten, där han
har samarbetat med säkerhetsforskare som länge ägnat sig åt fyrhjulingar och säkerhet.

Måndag 3 april

Västerbottens trädgårdshistoria
PERNILLA LINDSTRÖM

Om länets trädgårdshistoria – från Hushållningssällskapets och folkskolornas
trädgårdsfrämjande arbete, till köksträdgårdar och prydnadsrabatter vid lantgårdar, småbruk och egnahem. Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie vid
Skellefteå museum, tar oss med på en trädgårdsresa från 1700-talet fram till
omkring 1960. I samarbete med Hålla Hus.
MedVetenskap arrangeras av Skogsmuseet i Lycksele, Lycksele sameförening,
Lycksele Hembygdsgille, med stöd av Kungliga Skytteanska samfundet.

