Inbjudan till Renskötarnas dagar 30/9 –
1/10
Välkommen till Valsjöbyn för seminarier och workshops!
Temat för dagarna är: Sydsamernas historia och förhistoria och innehåller
dokumentation via ”maktens och maktens arkiv” och folkminne. Dessutom
presenteras en hel del nyare rön.
Plats: Varglyan i Valsjöbyn

Nya rön om sydsamernas äldre historia
Peter Ericson är forskare, författare och sakkunnig. Han talar om sydsamernas medeltidshistoria: ”ägda samer”, trolldomsprocesser med
dödsdomar, etniska rensningar. Om fjäll-, kust- och skogssamer från
Ammarnäs till Värmland och Sörmland samt om starka kvinnor och de
s k konungz lappas urgamla vana att gå till kungs. Om kunskapsläget
och källorna: i äldre, historisk och modernare tid om s k sockenlappar,
lite om hur olika fördrivningar samt samernas flykt skett i olika
riktningar. Och även om lappfogdeväsendet och sedvana.
I den samehistoriska workshopen används exempel från Nordmalingoch Rätanmålen samt andra exempel på hur man kan dokumentera
renskötsel, samisk närvaro och finna släkt genom arkiv, uppteckningar,
andrahandskällor samt hur man kombinerar och bygger tes och
hypotes.

I renen och renskötarens spår – från fjällen till
kusten
Bernt Ove Viklund har rötter i södra Lappland. Sedan barnsben har han
ett varmt intresse för renskötarkulturen och arbetar sedan många år som
arkeolog. Idag räknas han som en av de allra mest erfarna vad gäller det
samiska landskapet. Han erhöll 2014 en utmärkelse från Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademien för sina prestationer. Vid föredraget
presenteras arbeten utförda i områden från norska sidan av gränsen och
ned till kusten.
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Bernt Oves mångåriga arbeten som utforskare av markerna har han
genom åren presenterat i en mängd rapporter och artiklar i tidskrifter
och böcker. Vid markprocessen i Nordmaling var han inkallad som
sakkunnig.
Vid de workshops som Bernt Ove leder kommer vi att besöka
Voekergoebrie (Vinklumpen) öster om Valsjöbyn – ett centralt område
för Jijnjevaerie sameby. Utifrån de kulturlämningar som finns i vistet
kommer vi att samtala om inventeringar till fjälls och i skogsland och
kustmiljö.

Program 30/9
•
•
•
•
•
•

11.30 Servering Lunch
12.30 Inledning
12.40 - 15.00 Peter Ericson
15.00 -15.30 Kaffepaus
15.30 – 16.30 Bernt Ove Viklund
Middag med uppträdande av Ellen Sundberg

Program 1/10
•
•
•

10.00 Workshop
12.00 Lunch
13.00 Workshop

Varmt välkommen!
Anmälan till Sanna för matens skull.
+46 640 161
+46 70 685 74 70, det går bra att skriva sms.

